Afstudeeropdracht IMS Module Validatie Tool
24-40 uur per week
Affiniteit met zorg en ICT
Bezig met een HBO- of WO-opleiding
Wat ga je doen?
Om de kwaliteit van modules te waarborgen is het noodzakelijk dat deze automatisch worden getest
na iedere build. Dit gebeurt aan de hand van vooraf gedefinieerde scenario’s. Jij onderzoekt wat de
eisen zijn voor deze testtool en stelt deze functionele eisen op. Daarna implementeer je deze
functionele eisen.
Jouw eindproduct is een testtool die geïntegreerd wordt in ons continuous delivery/integratieproces.
Het softwareontwikkelteam van ICTZ definieert scenario’s voor de modules om de werking te
valideren. De programmatuur zal worden geschreven in C#.
IMS is een gedistribueerd managementplatform dat draait binnen ziekenhuizen, maar bediend wordt
via het internet. Het platform bestaat uit hosts die op de verschillende servers en fat clients draaien.
Binnen deze hosts draaien individuele modules, die dynamisch worden geladen en geüpdatet. Er zijn
bijvoorbeeld modules ontwikkeld voor het monitoren van de HiX Database, het automatisch updaten
van de HiX programmatuur en het anonimiseren van de HiX database.
Wat bieden wij jou?
•
De mogelijkheid om je eigen stageopdracht in te vullen
•
Een vaste stagebegeleider bij wie je voor al je vragen terecht kunt
•
Een kijkje in de keuken van de dynamische, complexe maar vooral boeiende ICT-wereld
van ziekenhuizen en andere zorginstellingen
•
Werk- en praktijkervaring
•
Meedoen aan diverse bedrijfsuitjes, pokertoernooien, LAN-party’s,
beachvolleybaltoernooien en meer
•
Een stage- en reiskostenvergoeding
•
Elke vrijdag een compleet verzorgde lunch en om 16.00 uur een vrimibo
•
Een laptop
•
Een flexibele werkplek in Hoorn en Utrecht
ICTZ zoekt iemand met:
Enthousiasme en inzet. Dit vinden wij net zo belangrijk als de opleiding die je volgt. Affiniteit met
zorg en/of ICT is wel gewenst.
Waarom ICTZ?
Loop je stage bij ICTZ, dan ben je direct betrokken bij alles wat binnen de organisatie gebeurt. De
kennis die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan, ga je direct in praktijk brengen. Je doet ervaring
op bij een snel ontwikkelende ICT-organisatie in een dynamische en onmisbare sector: de zorg.
Doordat wij ons uitsluitend focussen op één leverancier hebben wij vergaande kennis van hun
product. Naast consultancydiensten leveren wij ook een hosted versie waarbij de zorginstellingen
compleet ontzorgd worden. Als onderdeel van deze hosted dienst leveren wij IMS: ICTZ Management
Suite.
Iets voor jou?
Vul het sollicitatieformulier in of stuur je motivatie en CV naar sollicitatie@ictz.nl en vermeld de
opdrachtnaam. Zit je nog met vragen? Bel dan naar de collega’s van HR op 088- 46 46 008.

