
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medewerker functioneel applicatiebeheer (M/V/X) 
 

De Sint – Jozefskliniek is een dynamisch, regionaal ziekenhuis dat professionele kwaliteitsvolle zorg aanbiedt op mensenmaat en deel 

uitmaakt van het E17-netwerk. Het omvat 271 erkende bedden en 2 dagziekenhuizen. Meer dan 60 artsen en 600 personeelsleden werken 

er dagelijks aan de zorg voor de patiënt.  

Functieomschrijving en taakinhoud:  

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 een enthousiasteling 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 diverse KWS modules. Heel specifiek 
betreft het op dit moment een applicatiebeheerder voor de zorgmodule van KWS. 
 
Wat verwachten wij:  

- Een verpleegkundige met praktijkervaring en een grondige kennis/begrip van zorgprocessen 
- Iemand met een diploma op bachelor- of masterniveau en een sterke interesse/affiniteit met informatica 
- Iemand die vlot werkt met basis softwaretoepassingen zoals Word, Excel, Outlook en Google Docs 
- Sterke didactische vaardigheden en de kunde om complexe of technische materie begrijpelijk en 

enthousiast over te brengen 
- Een goede luisteraar die voldoende duidelijk en diplomatisch is in zijn communicatie.  
- Proactieve en doelgerichte ingesteldheid  
- Zoals voor alle functies in de zorgsector: discretie en respect voor het beroepsgeheim 

 
Wat bieden wij:  

- een contract van onbepaalde duur (voltijds – dagdienst) 
- een verloning volgens de ziekenhuisbarema's 
- een gratis hospitalisatieverzekering 
- een aangename werksfeer in een boeiende werkomgeving 

 

Solliciteren?  Vacaturedatum: 06/08/2020   Solliciteren vóór: 01/09/2020 

Bij interesse graag motivatiebrief en C.V. richten aan sarah.degryse@sjki.be of per post op het adres 

Ommegangstraat 7, 8870 Izegem; gericht aan Sarah Degryse. Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk 

behandeld.   

Word jij ook lid van ons team?  

mailto:sarah.degryse@sjki.be

