Standaard lay-out voor dashboards
24-40 uur per week
Affiniteit met zorg en ICT
Bezig met een HBO- of WO-opleiding
Wat ga je doen?
Binnen ICTZ gebruiken we Microsoft Power BI om dashboards te bouwen die inzicht kunnen geven
in verschillende soorten data. Maar tot nu toe wijzigen de lay-outs nog regelmatig. Waar je naar op
zoek gaat in deze stage, zijn de best practices en standaarden om de dashboards, de visualisaties
zo goed mogelijk op te bouwen. Het opmaken van een dashboard volgens een bepaalde logica kan
wonderen doen voor de leesbaarheid! Op basis hiervan ontwerp je een aantal sjablonen die we
kunnen gebruiken. Er moet bijvoorbeeld een lay-out zijn voor interne dashboards, bedoeld voor
ICTZ-collega’s, en externe dashboards, die naar zorginstellingen gaan.
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 samen met Bert (Data Scientist) naar de lay-out van de huidige
maandrapportages.
Op woensdag doe je zelfstandig onderzoek naar de best practices op het gebied van data
visualisatie.
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.

