Integration Consultant
Dedalus Rijswijk, South Holland, Netherlands
Dedalus Nederland levert software en integratie oplossingen in de zorg.
Jouw verantwoordelijkheid als Solution architect in het Integrations team is om
(potentiële) klanten te adviseren over integratie oplossingen en actief meewerken
aan de realisatie van deze oplossingen. Hierbij zul je vaak gebruik maken van ESB
oplossingen en/of het Dedalus Open Health Connect framework.
Wat ga je doen?
•
•
•

•
•

Zelfstandig uitvoeren van complex vooronderzoek naar integratie van
zorgapplicaties
Functioneel ontwerpen van complexe applicatie koppelingen
Leiding van projecten voor de realisatie, de implementatie en het testen
van koppelingen tussen zorgapplicaties, inclusief de communicatie met
de klant en coördinatie met andere opdrachten
Functioneel aanspreekpunt voor integratie van een of meerdere
gegevenssoorten met één of meerdere Dedalus applicaties
Zelfstandig opvolgen van sales-leads, inclusief opstellen van concept
offertes en samen met de sales verwerven van opdrachten

Wat neem je mee?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

7 jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van complexe
systeemintegraties in een multi-tier omgeving
5 jaar ervaring met webservice technologieën en -standaarden (d.w.z.
SOAP / REST, XML / JSON, WSDL en overdrachtsprotocollen zoals http / s,
s / ftp, enz.)
Zeer diepgaande kennis van bedrijfsprocessen in de gezondheidszorg en
relevante communicatiestandaarden zoals HL7 en FHIR
Ervaring met meerdere integratieplatforms (zoals InterSystems
Objectscript), communication servers, en ontwerppatronen
Vermogen om binnen een veelheid van projecten zelfstandig de juiste
prioriteiten te stellen
Groot analytisch vermogen
Handelen gericht op resultaat, commercieel rendement en
klanttevredenheid
Zorgvuldigheid bij vastleggen van projectinitiatie en voortgang
Uitstekende communicatieve- en diplomatieke vaardigheden
Nederlandstalig en professioneel niveau Engels

Technische kennis:
•

Kennis van de volgende systemen is een pré: Nginx, WSO2, MySQL, Linux
environments, Java, Docker, en Kubernetes

Over ons
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 het moderne
gezondheidszorg en maakt digitale transformatie mogelijk waarbij de patiënt
centraal staat. 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.
Momenteel heeft Dedalus meer dan 6.000 hooggeschoolde gekwalificeerde mensen
in dienst; het heeft 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.

