MedicalPHIT is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in ICT in de Zorg. We zijn experts op het gebied
van interoperabiliteit op basis van standaarden. We bijten ons vast in interessante, vernieuwende projecten op
het gebied van digitalisering.
Ben je enthousiast en wil je de zorg beter maken met slimme IT? Kom jij dan ons team versterken! Wij zoeken
een:

Interoperability Expert (junior en senior)
36-40 uur per week

Werkzaamheden:
• Advies en/of projectleiding bij interessante en complexe projecten in ziekenhuizen, regio’s en ook werk
je aan landelijke projecten.
• Informatie- en procesanalyse
• Opzetten datamodellen
• Optioneel: Cursus geven aan de PHIT Academy op jouw expertisegebied
Je bent:
• expert op het gebied van interoperabiliteit, met nadruk op de informatie- en applicatie laag van het 5lagen interoperabiliteitsmodel.
• inhoudelijk gemotiveerd en nieuwsgierig.
• creatief bij het van de grond tillen van innovatieve projecten.
• praktisch ingesteld.
• communicatief sterk, in staat om complexe materie duidelijk uit te leggen
• een teamspeler.
• gedreven om de zorg te verbeteren.
Je hebt:
• een HBO of academische opleiding, bijvoorbeeld medische informatica of informatiekunde, klinische
informatica, informatietechnologie, gezondheidswetenschappen of een andere opleiding in de
gezondheidszorg.
• kennis en ervaring met interoperabiliteit standaarden, zoals HL7 (v2, v3, CDA, FHIR), DICOM en IHE.
• kennis van datamodellering, (medische) terminologiestelsels (bijv. SNOMED CT, ZIB’s).
• ervaring met ART-DECOR is een pré
• Relevante werkervaring bij leverancier of zorginstelling
Bij MedicalPHIT:
• werk je samen met leuke collega’s.
• heb je veel zelfstandigheid.
• hebben we goede arbeidsvoorwaarden en salariëring.
• werk je aan je eigen ontwikkeling.
• kan je meedenken en werken aan de groei van het bedrijf.
• krijg je de kans om kennis op te doen en/of over te dragen in de PHIT Academy.
• help je met het InteropLAB mee aan het testen van berichtuitwisseling tussen applicaties.
• maak je impact in de Zorg.

Bovendien voel je je thuis bij onze kernwaarden:
•
•

“We are HIT experts.” Daarbij moet je Healthcare IT breed zien.
“We make HIT work.” We zorgen ervoor dat IT gaat werken en daarbij zijn we creatief, doortastend en
gedreven om goed resultaat te leveren aan onze klanten.

•

“We all benePHIT.” Dat betekent dat je zelf, het team en de klant baat hebben bij wat we doen.

Belangstelling?
Stuur een e-mail met motivatie naar vacature@phit.nl of neem contact op via 030-8200070.

