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Functie

: Ontwikkelaar/Developer MicroHIS

Omschrijving

: Dedalus levert zowel softwareproducten als geïntegreerde oplossingen
aan Nederlandse zorgaanbieders, onder andere aan de primaire
zorgsectoren zoals de huisartsen.
Als ontwikkelaar MicroHIS werk je in een team van enthousiasme collega
ontwikkelaars aan ons Huisartsen Informatie Systeem.
MicroHIS is een Huisartsen Informatie Systeem gericht op de Nederlandse
huisarts. Rond 600 huisartspraktijken en alle locaties van Dienst Justitiële
Inrichting (gevangenissen) in Nederland gebruiken onze software.
Herken je het onderstaande profiel? Dan nodigen we je van harte uit om
met ons in gesprek te gaan over een leuke baan in ons MicroHIS team.
Je verstaat je vak hoogwaardige software te ontwikkelen, en je wordt
enthousiast om mee te werken aan software die de zorg echt
ondersteunt. Slimme software die de eerstelijns zorg weer de focus geeft
op zorg, en jouw bijdrage helpt daarbij. Je werkt nauw samen met je
collega’s in het SCRUM team en maakt iedere release tot een succes. En
nu ben je natuurlijk nieuwsgierig waarover het allemaal gaat, dat kan je
lezen op https://www.microhis.com/microhisusp/.
of maak een afspraak om kennis te maken en geniet tijdens het gesprek
van een indrukwekkend uitzicht.
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Hoe ziet een
werkdag er uit

: Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het gebied R&D
en Product management om de MicroHIS propositie te verstevigen
in de markt. Je draagt bij aan de productontwikkeling van het
huisartsen informatiesysteem, een voor de patiënt en de huisarts
belangrijk systeem. Met de evolutie naar het MicroHIS platform komt
er een sterke nadruk op interoperabiliteit.
Je werkzaamheden bestaan uit het actief ontwikkelen van nieuwe
functionaliteiten ook uit het onderhouden van bestaande code Zo
neem je deel aan code reviews, schrijf je unit testen en doe je op zijn
tijd mee met een whiteboard (“scrum”) sessie om nieuwe
oplossingsrichtingen/strategieën te bedenken.
Samen participeer je in een SCRUM team en werk je samen met de
business analist om de API-strategie van het huisartsensyteem naar
een hoger level te brengen. Door de huidige marktontwikkelingen
wordt het steeds meer van belang om hele eco systeem rondom de
patiënt te ondersteunen en ontsluiten.

Wat zijn je skills?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij te bieden

:

Programmeren in Delphi of C#
Deelnemen aan code reviews
Zelfstandig een technisch ontwerp maken
Demonstreren aan collega’s wat je ontwikkeld hebt
HBO werk- en denkniveau
3 jaar programmeer ervaring in C# of Delphi (Delphi is een
pré)
Kennis van Firebird, PostgreSQL, SQL is een pré
Kennis van Developer Express (VCL) is een pré
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Een analytische en gestructureerde werkaanpak

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

Dienstverband

:

Fulltime, Vast, onbepaalde tijd

Meer weten?

:

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

:

MicroHIS is een product van het voormalige iSOFT Nederland en is nu
onderdeel van de Dedalus Group. MicroHIS is een Huisartsen Informatie
Systeem (HIS) met een jarenlange reputatie in de huisartspraktijk.
Microhis is door het verwerken van de tientallen jaren huisartservaringen een efficiënt en gebruiksvriendelijk systeem.
Dedalus 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.
Contactgegevens MicroHIS algemeen:
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