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Functie

: Technisch Consultant MicroHIS

Omschrijving

: Dedalus levert zowel softwareproducten als geïntegreerde oplossingen
aan Nederlandse zorgaanbieders, onder andere aan de primaire
zorgsectoren zoals de huisartsen.
Als fulltime Technisch Consultant vorm je samen met je team de
technische ondersteuning voor MicroHIS.
MicroHIS is een Huisartsen Informatie Systeem gericht op de Nederlandse
huisarts. Rond 600 huisartspraktijken en alle locaties van Dienst Justitiële
Inrichting (gevangenissen) in Nederland maken gebruik van onze
applicatie MicroHIS.

Wat ga je doen

:

•
•
•

•
•
•

Installaties en configuraties doen voor onze klanten
Complexe incidenten en problemen oplossen
Het uitvoeren van extracties, conversies en migraties waarbij jezelf
ook input geeft aan het verbeteren en optimaliseren van de
processen
Samenwerken met een team van ontwikkelaars, consultants, en
een service center
Support en beheer van onze “MicoHIS as a Service” platformen
VMware (on premise en AWS)
Beheer onderhoud en inrichting van virtuele desktops met
bijbehorende applicaties
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Hoe ziet een
werkdag er uit

: Dagelijks ben je met jouw kennis en ervaring bezig met het
operationeel houden en verbeteren van onze dienstverlening. Jouw
ondersteuning tovert een brede glimlach op het gezicht van menig
huisarts en assistentes.
Vandaag help je een huisartsenpraktijk met de migratie van zijn
lokale server naar onze Cloud oplossing. Hiermee is de huisarts
ontzorgt en kan hij veilig zijn werk doen.
Je belt een huisarts terug die een technisch probleem heeft, deze los
je op. Je documenteert je werkzaamheden en bevindingen om zo
met het team de kennis te delen. Je observeert dat de huisarts nog
geen gebruik maakt van een nieuwe MicroHIS module die zijn werk
verder kan optimaliseren en wijst hem op de mogelijkheden.
Bij product releases help je met het testen van nieuwe
functionaliteiten, correctieve aanpassingen en non functional eisen
zoals geheugen gebruik, CPU etc. Hiermee houd je ook kennis op bij
van de laatste ontwikkelingen in het product.
Kortom een zeer afwisselende baan waarin je volop uitgedaagd wordt
het beste uit jezelf te halen, en door kan groeien.

Wat neem je
mee

:

•
•

•
•

•
•
•
•

Je bent een systeembeheerder met ambitie of consultant met
technische achtergrond
Je hebt je certificeringen of aantoonbare kennis op het
Windows platform, virtuele omgevingen en remote desktop
oplossingen
HBO werk- en denkniveau
Je hebt conceptuele kennis op het gebied van netwerken en
communicatie protocollen (tcp-ip, wifi, usb, etc.). En weet hoe
deze toegepast worden tussen de onderlinge devices (printers,
kaartlezers, scanners etc.)
Een analytische en gestructureerde werkaanpak
Stressbestendigheid en communicatief
Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en
schrift
Kennis op het gebied van AWS is een pré
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Wat hebben wij
te bieden?

:

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
Werkschema: ma-vr (thuiswerkregeling in overleg na training en
opleiding)

Dienstverband

:

Full time

Meer weten?

:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Ruud Blomsma, Team Leider Managed Infrastructure Services (MIS),
telefoonnummer 0654948525

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.
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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