Vacature: Applicatiebeheerder voor 32 uur per week
Parkkliniek & Park Medisch Centrum is op zoek naar een applicatiebeheerder. Je komt te werken in
een dynamisch team van een van de toonaangevende klinieken in Nederland voor Orthopedische
chirurgie, Neurochirurgie en Plastische chirurgie waarbij je verantwoordelijk zal zijn voor een
uitdagend en gevarieerd takenpakket.
Als applicatiebeheerder ben je medeverantwoordelijk voor de bij Parkkliniek en Park Medisch
Centrum gebruikte applicaties. Wij werken in een Microsoft VMWare omgeving. Je
werkzaamheden bestaan o.a. uit:
➢ de implementatie, instandhouding en beheer van door Park Medisch Centrum ICT
gebruikte applicatieprogrammatuur, applicatiedata en bijbehorende diensten en services;
➢ het verzorgen van een optimale afstemming tussen de functionele eisen van de
klantorganisatie en onderliggende technische infrastructuur;
➢ het technisch/ functioneel beheer van verschillende modules in de ICT-systemen;
➢ het voorzien in de informatiebehoefte via rapportages en verslagen
➢ het opstellen van en zorgdragen voor de door de AVG /GDPR vereiste gedragsregels
omtrent persoonsgegevens en dataveiligheid binnen de kliniek.
➢ het technisch aanspreekpunt van de leveranciers van diverse applicaties.
➢ (het bijhouden van de website van Park Medisch Centrum)
Bij Parkkliniek & Park Medisch Centrum is geen dag hetzelfde. Hoogwaardige zorg staat altijd op
nummer 1 en met het gehele team van binnenkomst tot nacontrole dragen we zorg voor een zo
aangenaam mogelijke ervaring voor de patiënt.
Uiteraard biedt Parkkliniek & Park Medisch Centrum de nodige cursussen en trainingen zodat jij je
altijd kunt blijven verbeteren en kunt groeien in jouw positie.
Wil jij het verschil maken binnen onze afdeling? Ben jij een teamplayer, aanpakker en weet
jij als geen ander hoe je structuur kunt aanbrengen en bewaken? Dan zien we jou wellicht
snel terug op deze afdeling.
Wij vragen
➢ Je beschikt over MBO+/ HBO werk- en denkniveau;
➢ Je hebt werkervaring binnen de ICT-afdeling in de zorg is een pré;
➢ Je hebt analytische en organisatorische vaardigheden, staat met beide benen op de grond.
➢ Je hebt basiskennis van standaard Microsoftapplicaties en mail applicaties en netwerk
infrastructuur, en bent bereid je kennis hierover te verbreden.
➢ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, accuratesse, flexibiliteit en
zelfstandigheid
➢ Je hebt goede communicatieve vaardigheden, een energieke en optimistische instelling;
➢ Proactief en oplossingsgericht
➢ Adequaat kunnen handelen, zorgvuldig en gestructureerd kunnen werken
➢ Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
➢ Een positieve en flexibele instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden
➢ Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de cao zkn.
➢ Een dienstverband voor bepaalde tijd voor 32 uur per week
➢ Werkdagen en uren zijn flexibel maar vinden in ieder geval op doordeweekse dagen plaats
➢ Een werkomgeving die zich kenmerkt door een open en informele sfeer met korte lijnen
➢ Parkeren zonder parkeerkosten
➢ Mogelijkheid om deel uit te maken van een succesvol team van ambitieuze collega’s
➢ Een prettige werkomgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheden
➢ Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
Over Parkkliniek & Park Medisch Centrum
Parkkliniek & Park Medisch Centrum zijn instellingen voor de specialismen Plastische Chirurgie,
Orthopedie en Neurochirurgie. In onze geavanceerde kliniek komen we optimaal tegemoet aan de
wensen van patiënten met behandelingen volgens de beste medische behandelingsmethoden
gecombineerd met een persoonlijke individuele benadering. Wij onderscheiden ons door deze
patiëntgerichte benadering met deskundige medewerkers met een laagdrempelige communicatie
met patiënten en onderling.
Jouw motivatie met recent curriculum vitae kan gemaild worden naar pz@parkmc.nl
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer R. Prins, Manager ICT
Parkkliniek & Park Medisch Centrum.
Mail: r.prins@parkmc.nl
Telefoon: 010-436 15 37

