Interne rapportages
24-40 uur per week
Affiniteit met zorg en ICT
Bezig met een HBO- of WO-opleiding
Wat ga je doen?
ICTZ gebruikt AFAS voor allerlei registraties, bijvoorbeeld voor gewerkte uren, vakanties en
declaraties. De automatische dashboards waarmee teamleiders inzicht hebben in deze registraties,
voldoen niet volledig aan hun wensen. Daarom worden er nu elke maand handmatig rapportages
gedraaid om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de declarabiliteit van de consultants. Tijdens deze
stageopdracht breng je de wensen voor nieuwe dashboards in kaart. Vervolgens bouw je de
dashboards ook op in Microsoft Power BI, zodat deze gebruikt kunnen worden in AFAS.
Hoe kan jouw week er straks uit zien?
Op maandag sluit je aan bij het teamoverleg om te bespreken wat er die week allemaal op
het programma staat.
Op dinsdag kijk je mee met het proces dat momenteel wordt gehanteerd bij het maken van
de maandrapportages.
Op woensdag voer je interviews met verschillende collega’s om te onderzoeken welke
wensen er zijn met betrekking tot de rapportages.
Op donderdag ga je aan de slag met het schrijven van je stageverslag. Moet natuurlijk ook
gebeuren.
Op vrijdag praat je het team bij over ontwikkelingen en kijk je samen naar het resultaat
van deze week. Natuurlijk is het om 16:00 uur tijd voor de borrel!
ICTZ zoekt iemand met:
Enthousiasme en inzet. Dit vinden wij minstens net zo belangrijk als de opleiding die je volgt. Maar
affiniteit met zorg en (of) ICT is wel gewenst.
Wat bieden wij jou?
De mogelijkheid jouw eigen stageopdracht in te vullen
Een vaste stagebegeleider aan wie je al jouw vragen aan stelt
Een kijkje in de keuken van de dynamische, complexe en boeiende ICT-wereld van
ziekenhuizen en andere zorginstellingen
Werk- en praktijkervaring
Meedoen aan bedrijfsuitjes, LAN-party’s, beachvolleybaltoernooien, tafelvoetbaltoernooien
en meer
Een stage- en reiskostenvergoeding
Elke vrijdag een compleet verzorgde lunch
Een laptop
Een flexibele werkplek in Hoorn en Utrecht
Iets voor jou?
Stuur je motivatie en CV naar sollicitatie@ictz.nl en vermeld de opdrachtnaam. Of vul het
sollicitatieformulier in. Zit je eerst nog met vragen? Bel dan naar de collega’s van HR op 088 46 46
008.

