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Functie omschrijving Twee Functioneel Applicatiebeheerders
Werk jij graag voor ouderen en ben je op zoek naar een werkplek waar persoonlijke aandacht en een bijzonder thuisgevoel echt
bestaan? Voor dit zorgcentrum in Nijmegen zijn we op zoek naar twee Functioneel Applicatiebeheerders, beide voor 24 uur per week. 
Functie 1: Als Functioneel applicatiebeheerder administratieve systemen (SDB HR, SDB Salaris, Exact en Office 365) beheer jij
de administratieve systemen van Huize Rosa. 

Functie 2: Als Functioneel applicatiebeheerder zorgsystemen (ECD, leermanagementsysteem, medicatiesysteem en zorgplanning)
beheer jij de zorgsystemen van Huize Rosa. Wij werken met het ECD, het leermanagementsysteem, de MIC/MIM meldingen en
planning van SDB en hun nieuwe Octopus app en Medimo voor de medicatie.

Wat ga je doen? 
In beide functies geldt dat je werkt als schakel tussen verschillende afdelingen en je probeert het operationele en tactische niveau
dichter bij elkaar te brengen. Je draagt zorg voor de continuïteit van de systemen, je vervult een ondersteunende rol ten aanzien van
de gebruikers en key users. Je bent de spil tussen de eindgebruiker en leverancier. Je inventariseert de functionele wensen van
gebruikers en vertaald deze naar voorstellen die je met de leverancier bespreekt. Op eigen initiatief analyseer je problemen in het
gebruik van de systemen en kom je met verbetervoorstellen. Na overleg met de applicatie eigenaar worden aanpassingen en
verbetervoorstellen uitgezet naar de leverancier(s) die er voor zorgt dat deze aanpassingen worden toegepast. Vervolgens begeleid je
het testen en accepteren van de wijzigingen en onderhoud je de contacten met de leverancier(s).
Daarnaast:
• Je inventariseert functionele gebruikerswensen en toetst deze aan de mogelijkheden van de systemen;
• Je geeft key users en gebruikers uitleg omtrent gebruik van de systemen, nieuwe mogelijkheden of wijzigingen;
• Je geeft advies aan de applicatie-eigenaren omtrent aanpassingen en toekomstige ontwikkelingen rond de systemen;
• Bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de zorgsystemen;
• Je bent een sleutelrol in projecten (implementatie nieuwe mogelijkheden, updates etc.)

Functie eisen Twee Functioneel Applicatiebeheerders
• Een HBO werk- en denkniveau hebt en affiniteit met de zorg
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie hebt of dat je opgeleid wilt worden voor deze functie
• Initiatiefrijk bent en houdt van een uitdaging
• Communicatief vaardig bent en een sterk analytisch vermogen hebt
• Kennis en ervaring met het ECD van SDB, SDB planning en Medimo is een pré, geen must.
• Kennis en ervaring met SDB HR, SDB Salaris, Exact en Office 365 is een pré, geen must.
Vanzelfsprekend werk je graag samen met je collega’s in de organisatie, vind je het leuk om service te verlenen en kun je schakelen
tussen de verschillende spelers rondom de applicaties. Je weet wat je wel en niet kunt, vraagt hulp waar nodig en vind het leuk om te
leren.

Arbeidsvoorwaarden
We zijn op zoek naar twee nieuwe collega's, ieder voor 24 uur per week.
• Aanstelling ten eerste voor een jaar, als het ons beiden bevalt, wordt dit omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
• Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT FWG 50 (max. 3.942,98 per maand) of FWG 55 (max. 4.426,10 per
maand), afhankelijk van jouw opleiding en relevante werkervaring .
• Aanbod van diverse trainingen en cursussen.
Contact en informatie procedure:
Deze procedure wordt begeleid door RegioEffect. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Monique van Wagenburg
06-13611699 of info@regioeffect.nl. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag zo snel mogelijk tegemoet.
 


