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Het werk 

Als technisch applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheren van een aantal applicaties 

zoals impax, jivex en agfa ris. Je bewaakt de beschikbaarheid en technische inrichting van de applicaties 

en beoordeelt technische vraagstukken. Daarnaast lever je ondersteuning bij incidenten en voert 

wijzigingen uit waar nodig. Een groot deel van je werkzaamheden bestaat uit het meewerken aan 

projecten. Je bent hierin proactief, denkt mee over de toekomst van de omgeving en vertaalt dit in 

verbeterplannen. Ook ben je in staat om deze (deel)projecten te kunnen leiden.  

Je standplaats is de afdeling radiologie, maar je werkzaamheden zijn ziekenhuisbreed.  

Daarnaast help je mee de kennis van je collega’s te verhogen waardoor we de afdeling gezamenlijk 

verder kunnen professionaliseren. Je draait mee in de 24/7 uur bereikbaarheidsdienst.  

 

Het Profiel 

 Jij beschikt over bewezen HBO werk- en denkniveau.  

 Ervaring in de ziekenhuiszorg is een pré. 

 Kennis van Dicom en hl7 zijn zeer aan te bevelen.  

 Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 Ervaring met het projectmatig werken is een pré.   

 Je kunt goed in een team werken, maar beschikt ook over een grote mate van zelfstandigheid. 

 Je zet je eigen specialisme in voor het geheel en werkt nauw samen met directe collega’s, 

leveranciers en andere ICT partijen van de organisatie. 

 Je bent enthousiast en houdt ervan om zaken op te pakken.  

 Je bent te omschrijven als resultaatgericht, positief, stressbestendig, analytisch en leergierig. 

 Je bent in staat om te overtuigen, enthousiasmeren en om proactief je eigen werk te organiseren. 

 

Het aanbod 

Een afwisselende baan met een maandsalaris conform CAO. Arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig 

de CAO Ziekenhuizen. Tevens is er een goede ondersteuning tijdens de inwerkperiode. 

 

Informatie en sollicitatie 

Meer weten over het werk als applicatiebeheerder op de afdeling radiologie? Gerlinda Reijnoudt- 

Schimmel (Unithoofd) of Dennis van Roekel (applicatiebeheerder radiologie) staan je met plezier te 

woord: 0318 43 5608 of 0318 43 5611. Je kunt je sollicitatiebrief vóór  5 mei 2018 insturen via onze 

website www.geldersevallei.nl 
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Functie Technisch applicatiebeheerder  

Afdeling Radiologie 

Dienstverband Onbepaalde tijd  
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