ICT Architecte dans le domaine des Soins de Santé

Over Nationaal Intermutualistisch College
Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5
landsbonden van de ziekenfondsen, van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging
van de NMBS. Het NIC vertegenwoordigt de hele Belgische populatie in het kader van de sociale verzekering. Binnen het NIC
werken wij met een klein en gedreven team om de verschillende actoren binnen de gezondheidszorg met elkaar te verbinden.
Wij zorgen voor de uitbouw en het beheer van o.a. de informatiestromen tussen de mutualiteiten, zorgverstrekkers,
zorginstellingen, RIZIV, Kruispuntbank, e-Health, patiënten, … via het MyCareNet platform.
Op dit moment is er ruimte om ons team te versterken met senior profielen, we zijn onder meer op zoek naar een ICT-architect.
Wat houdt het werk in ?
Het gaat om de functie ICT-architect met betrekking tot projecten rond transformatie en modernisering van de uitwisseling van
gegevens op gebied van gezondheidszorg in het kader van de federale programma “e-gezondheid 2.0”. Dit plan heeft de
ambitie om het eGezondheidslandschap in de komende 3 jaar vorm te geven.
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?








Je werkt mee aan de IT architectuur ToBe rekening houdend met de strategie, alsook aan de toekomstige roadmaps.
Je stelt de beginsels en standaarden van de architectuur op.
Je modelleert en promoot de algemene business diensten en de gemeenschappelijke onderdelen.
Je neemt deel aan het ontwerpen van technische oplossingen voor nieuwe projecten.
Je verzekert “de ontvangst” en zorgt voor de technische validatie van technisch, geïmplementeerde oplossingen
door onze partners (interne en externe partners, alsook softwareleveranciers).
Je bent verantwoordelijk voor supervisie op high level-niveau voor de operationele processen (SLA, capacity)
Je vertegenwoordigt het Nationaal Intermutualistisch College in verschillende werkgroepen en comités op
intermutualistisch, intersectoreel niveau en op het niveau van het eHealth-platform.

Deze functie vereist van jou:















Je beschikt over een masteropleiding in IT of gelijkwaardig door ervaring.
Je kennis omvat de verschillende aspecten van de toekomstvisie voor het ICT-platform:
architectuur, technologie, security, informatiestromen, infrastructuur.
Je beheerst de SOA architecturen en bijbehorend standaardtechnologieën.
Kennis van de basisdiensten van het eHealth-platform, certificaten, de architectuur rond hubs-metahubs, de
beveiligde kluis (vitalink, intermed, brusafe), de KSZ.
Je kent de standaarden HL7-CDA, kmehr, snomed, …
Ervaring in modeleren met behulp van UML en BPMN
Je hebt ervaring in de ontwikkeling en opvolging van KPI en SLA.
Je overtuigt door je flexibiliteit, vlotte communicatiestijl en vakkennis.
Je neemt vlot beslissingen.
Je draagt bij tot een goede teamspirit.
Je bent tweetalig (NL/FR) met een goede kennis van het Engels.
Kennis van ITIL-processen, minstens één methode rond projectmanagement. Ervaring hierin is een pluspunt.
Kennis in het opstellen van overheidsopdrachten is een pluspunt.
Vertrouwdheid met de sector ziekte- en invaliditeitsverzekering en MyCareNet is ook een pluspunt.

Wat bieden wij jou?




Een boeiende job binnen een dynamische sector met een brede verscheidenheid aan projecten
Een fulltime job voor onbeperkte duur.
De mogelijkheid om te groeien binnen een klein ervaren team in een aangename werksfeer.

ICT Architecte dans le domaine des Soins de Santé




Een aantrekkelijk loon analoog met uw ervaring en aangevuld met verschillende (extralegale) voordelen.
Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Overtuigd van de mogelijkheden die het Nationaal Intermutualistisch College je biedt?
Stuur dan snel jouw motivatiebrief en CV naar:
NIC Management, Tervurenlaan 188/A bus 8, 1150 Brussel
of mail naar management@intermut.be
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.mycarenet.be

