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Medewerker functioneel applicatiebeheer (M/V)  
 
Bedrijfsomschrijving  
 
Sint Jozefskliniek Izegem is samen met de ziekenhuizen van Kortrijk, Deinze, Waregem, Zottegem, Ronse 
en Maria Middelares in Gent lid van het ziekenhuisnetwerk E17. We zijn een regionaal ziekenhuis met 271 
erkende bedden. Professionele, toegankelijke, vlotte en kwaliteitsvolle zorg voor patiënten binnen onze 
regio is onze missie.  
 
Functieomschrijving 
Het KWS (klinisch werkstation) is een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier waarmee 
communicatie en samenwerking tussen alle zorgverstrekkers intra- en ook ten dele extramuraal kan 
aangestuurd worden. 
 
We zijn op zoek naar uitbreiding voor onze implementatieploeg, die zorgt voor opleiding, begeleiding en 
eerste lijnsupport voor KWS gebruikers. Het team realiseert een deel van de configuratie van KWS 
(toegangsbeheer, sjablonen, etc.) en staat in voor de implementatie van de diversie KWS modules.  
 
Wat verwachten wij: 

- U beschikt over een hogere opleiding op bachelor- of masterniveau en hebt een sterke interesse 
in en affiniteit voor informatica 

- U hebt kennis van verschillende softwarepakketten zoals Word, Excel, Infopath, Outlook en 
Google Docs.  

- U hebt een goede kennis van KWS of u neemt snel nieuwe zaken op en kan het systeem vlot 
onder de knie krijgen 

- U bent een analytisch persoon die procesmatig denkt en werkt 
- U beschikt over sterke didactische vaardigheden en kan complexe of technische materie 

bevattelijk overbrengen 
- U kan goed luisteren en bent voldoende diplomatisch in uw communicatie. U communiceert 

overtuigend, gestructureerd en in een taal aangepast aan de toehoorder 
- U bent stressbestendig, proactief en doelgericht 
- U bent discreet en bewaart het beroepsgeheim 

 
Wat bieden wij: 

- wij bieden u een voltijds contract van onbepaalde duur  
- datum in dienst 1/9/18 of overeen te komen 
- een verloning volgens de ziekenhuisbarema's 
- een gratis hospitalisatieverzekering 
- een aangename werksfeer 
 

Solliciteren: 

ST JOZEFSKLINIEK  
OMMEGANGSSTRAAT 7 
8870 IZEGEM  

Bij interesse bezorgt u uw motivatiebrief en cv aan sarah.degryse@sjki.be voor 31/7/18 
Vacaturedatum: 22/06/2018 
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