Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) biedt hoogwaardige wijkgerichte eerstelijnszorg vanuit
vijf multidisciplinaire gezondheidscentra in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. In
samenwerking met het UMC Utrecht wordt binnen de centra innovatieve eerstelijns patiëntenzorg
vorm gegeven, geïntegreerd met onderwijs en onderzoek.
Wil jij de uitdaging aangaan om een brug te slaan tussen onze bedrijfsprocessen en ICT met als doel
om onze (zorg) processen en ICT omgeving te verbeteren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functioneel beheerder ICT
24 uur per week
De functie:
 Installeren, beheren en bewaken van in gebruik zijnde (zorg)systemen en (zorg)applicaties;
 Beantwoorden van (inhoudelijke) gebruikersvragen;
 Beheren van de autorisatie van applicaties (toegangsbeheer);
 Begeleiden en realiseren van wijzigingen in samenspraak met key-users;
 Projecten opzetten en coördineren;
 Oplossen van incidenten;
 Datamanagement en maken van rapportages;
 Implementeren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT;
 In behandeling nemen van wijzigingsverzoeken vanuit gebruikersorganisatie;
 Leveranciersmanagement (SLA-management) in samenwerking met ICT coördinator en
directie;
 Realiseren en bewaken van beveiligingsprocedures.
Wij vragen:
 Afgeronde HBO opleiding in een relevante afstudeerrichting;
 Kennis van datamanagement en het maken van rapportages;
 Kennis van de laatste ontwikkelingen op ICT gebied;
 Ondernemende attitude en affiniteit met zorg- en bedrijfsprocessen;
 Hands-on mentaliteit en proactief in het zelf oppakken van problemen;
 Nauwkeurig en geordend in het verwerken van informatie;
 Kennis van ASL, BISL en ITIL is een pre;
 Kennis van applicaties eerstelijnszorg is een pré;
 Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
Wij bieden:
 Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 Een uitdagende functie in een professionele en dynamische organisatie;
 Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging naar onbepaalde tijd;
 Een enthousiast team dat graag samenwerkt.

Meer informatie en reageren:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de Tjerk Schuurman, ICT
coördinator, 030-686 6105.
Je CV met korte motivatiebrief kun je sturen naar sollicitatie@lrjg.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

