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Functie

: Business Analist MicroHIS Platform
MicroHIS is naast een huisartsen informatie systeem ook een
eerstelijnszorgplatform dat volop in ontwikkeling is. Niet alleen op het
gebeid van functionaliteit van de applicatie, maar ook op het gebied van
interoperabiliteit en data uitwisseling.

Omschrijving

: Samen met collega’s ben je verantwoordelijk voor R&D, Product
management en Pre -sales om het MicroHIS Platform propositie uit te
dragen.
Je zoekt uit wat alle stakeholder vanuit de eerstelijnszorg echt belangrijk
vinden. Denk hierbij aan onze klanten, van individuele huisartsen tot
zorggroepen en diverse (zorg) instanties. En je weet deze feedback te
vertalen zodat je collega ontwikkelaars hiermee gemakkelijk aan de slag
kunnen.
Je vindt het leuk om in gesprek te gaan met een gevarieerd gezelschap
zoals huisartsen, praktijkondersteuners, assistentes, en
vertegenwoordigers van zorggroepen, oa directeuren, Zorg IT leveranciers
waarmee wordt samenwerkt, vertegenwoordigings organisaties en
natuurlijk onze service centre medewerkers, technische consultants en
ontwikkelaars.
Je kan enthousiast worden van de mogelijkheden die de moderne
technieken bieden en je wilt hier alles over weten. Je komt met
antwoorden op vragen als “hoe werkt het?” en “welk voordeel kunnen de
patiënten en klanten eruit halen?”.
Meer concreet, je leert ons huisarts informatie systeem MicroHIS van alle
kanten kennen en verdiept je in zorginformatiestandaarden en
interoperabiliteitsstanddaarden zoals HL7 v3 (CDA) en HL7 FHIR . Die van
belang zijn voor ons digitaal platform. Het digitale platform van Dedalus
waarmee zorg gerelateerde data kan worden geïntegreerd wat
uiteindelijk leidt tot nieuwe innovaties op het gebied van eHealth en
Population Health.

Wat ga je doen

: •

•
•
•

•

Analyseren, interpreteren, toetsen haalbaarheid van, en
verduidelijkende vragen stellen over wensen en eisen gesteld door de
eerste lijn zorg, ketenzorgmarkt en standaardisatie- en (semi)
overheidsorganisaties
Gesprekken met (potentiële) klanten en andere stakeholders vertalen
naar duidelijke requirements
De productmanager helpen te bepalen welke user stories de meeste
toegevoegde waarde hebben voor onze klanten
Het vertalen van requirements naar het product, user stories opstellen
en indien benodigd uitwerken, in een eenduidig functioneel ontwerp
opdat onze ontwikkelaars er direct mee aan de slag kunnen
Testen en documenteren (release notes, handleiding) van, door jou
uitgewerkte, gerealiseerde user stories
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Wat neem je
mee

: •
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Wat hebben wij
te bieden?

:

HBO werk- en denkniveau
Minimaal 3 jaar Business Analist ervaring
Kennis van SQL
Enige kennis van HL7/FIHR
Ervaring met testtool Postmen
Kennis van moderne (web) technologieën (zoals Angular, Drools,...)
Ervaring met moderne analyse en ontwerptechnieken zoals bv User
Stories, UML, BPMN, Enterprise Architect, Visual Studio, Visio.
Algemene kennis van authenticatie, autorisatie, certificaten Bekend
met moderne werkwijzen zoals de Agile methode en raamwerken
zoals SCRUM
Een analytische en gestructureerde werkaanpak
Stressbestendig, flexibel, communicatief (durft vragen te stellen)
en een opgeruimd karakter
Initiatiefrijk en een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Een gevarieerde baan vol uitdagingen met een superleuk team. Een
mooi salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van onze
eigen bedrijfsregeling en een goede pensioenvoorziening bij het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Je werkt samen met een professioneel
en gemotiveerd team in een informele en dynamische werksfeer.
Arbeidsvoorwaarden:
• Extra vakantiedagen
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding

Dienstverband

:

Fulltime, uitzicht op vast dienstverband

Meer weten?

:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Sabine Spoel, Business Unit Manager MicroHIS, telefoonnummer 0881216747 of 06 21281000

Wie zijn wij

:

Dedalus Group is de grootste leverancier van software voor
gezondheidszorg en diagnostiek in Europa en een van de grootste ter
wereld.
Met een focus op het continuüm van zorg om complete en
patiëntgerichte toekomstbestendige oplossingen te bieden aan de
zorgsector.
Dedalus Group is toegewijd aan het aanpakken van de uitdagingen van
de moderne gezondheidszorg en maakt digitale transformatie mogelijk
waarbij de patiënt centraal staat.
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Sinds de oprichting in 1982 is de Dedalus Group actief op 5 continenten,
in 40 landen, met meer dan 3.000 wereldwijde klanten en een multimiljoen euro R&D-programma, Dedalus is de grootste Europese
leverancier van gezondheidsinformatiesystemen.
Op dit moment heeft Dedalus meer dan 5.500 hooggeschoolde
gekwalificeerde mensen in dienst en daarmee het grootste software
R&D team in de branche in Europa met meer dan 2000 medewerkers.
Dankzij ons portfolio van toonaangevende oplossingen van de volgende
generatie, dekt Dedalus het volledige spectrum van de behoeften van
zorgprofessionals, en vandaag ondersteunen we meer dan 6.100
ziekenhuizen en 5.300 laboratoria over de hele wereld.
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