Interessante data zoekt structuur
HollandPTC zoekt een allround BI specialist
(fulltime, 36 uur)
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Gegevens genoeg, nu nog een goed data warehouse waar
we onder andere voor R&D de juiste data uit kunnen halen.
Ruim een jaar geleden zijn we gestart met de behandeling
van patiënten en dus met data verzamelen. Verschillende
soorten data en verschillende systemen die het informatieproces delen zorgen voor complexiteit. Ook zijn bronnen
die we gebruiken niet eenvoudig te koppelen met standaard software. En dus hebben we een enterprise DWH
nodig met daarin alle HollandPTC data uit al onze systemen.
Het informatiebeheerteam gaat dit EDWH opzetten en als
BI specialist ga je het team helpen met het ontwerp, de
selectie en implementatie van dit EDWH.

werken. Samen zorgen we voor onze patiënten en onderzoek. We hebben hiervoor 2 protonengantries met in-room
CT, een behandelruimte voor de bestraling van oogtumoren
en een bunker met een protonenbundel speciaal voor
research. Verder hebben we moderne beeldvormende apparatuur: een dual-energy CT, een 3T MRI en een PET/CT.

De afdeling
Informatiebeheer valt onder de afdeling bedrijfsvoering &
kwaliteit. Een brede afdeling met adviseurs, gebouw en
techniek, HR en ook IT. Je directe collega’s zijn informatiebeheerders, een medewerker servicedesk en klinisch IT
specialist. Je valt binnen de afdeling hiërarchisch onder de
informatiemanager.

Wat ga je doen
 ontwerpen, selecteren en implementeren van een
Enterprise DWH (-laag)
 data uit onze systemen onttrekken, ordenen en managementrapportages bouwen
 codetabellen (anonimisering)
 doorleveren van data aan externe partijen, management en R&D
 kennisdeling met leden van het IT team en overdracht
van beheer

We hebben een kleine maar technisch complexe organisatie, waar we veel multidisciplinair werken. Voor dit project
werk je vooral samen met je collega informatiebeheerder
en de coördinator klinische studies.
Over HollandPTC
HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum in Delft.
Er werken ongeveer 50 mensen in vaste dienst in de zorg,
fysica en bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we een open
werkplaats waarbij artsen, fysici en onderzoekers deels bij
HollandPTC en deels bij een ander instituut of organisatie

HollandPTC is opgericht door het Erasmus MC, het LUMC en
de TU Delft en vormt met deze centra een actief samenwerkingsverband op het gebied van zorg, onderwijs en wetenschap. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met andere
nationale en internationale protonencentra.

Wij vragen
 een afgeronde informatica (-gerelateerde) opleiding op
minimaal HBO-niveau
 minimaal 3 jaar relevante werkervaring als allround
BI/datawarehouse expert
 je bent goed in het ontwerpen en opzetten van een
nieuwe oplossing in een startende organisatie






ruime ervaring met het uitvoeren van datawarehouse
projecten en rapportages, zelfstandig en in een team
ervaring met:
o diverse ETL-tools van verschillende leveranciers
o Front-end tools
o datamodelleer technieken zoals DataVault,
Kimball en Inmon
o Azure, Data Lake en Hadoop (een pré)
o de zorg, research en AVG (een pré)
je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en
geschrift

Kom je bij ons werken, dan vragen we je naar je Verklaring
omtrent Gedrag. We bellen je referenties na als onderdeel
van de selectieprocedure.
Wat bieden wij
Het is een fulltime functie voor 36 uur per week vooralsnog
voor 1 jaar. Wij volgen de CAO UMC; het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.481,- (schaal
10). Je krijgt 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering
en een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer van
€ 0,19 per kilometer.
Reageren
Heb je vragen over de functie, neem dan tussen 6 en 10
januari contact op met informatiemanager Bauke Fahner
via b.fahner@hollandptc.nl of via 06 3494 9636.

Solliciteren? Stuur je motivatiebrief met CV naar Bauke
Fahner via HR@hollandptc.nl onder vermelding van
“vacature BI specialist”.

We zoeken onze nieuwe collega graag zelf. Bureaus hoeven
dus niet te bellen. •
De missie van HollandPTC is patiënten de beste protonentherapie te geven die er op dit moment voor ze is, in
een veilige en gastvrije omgeving. Daarmee dragen we bij
aan de kwaliteit van leven en de overleving van mensen
met specifieke vormen van kanker. Het is onze opdracht
om de toegevoegde waarde van protonentherapie aan te
tonen in samenwerking met de nationale en internationale radiotherapeutische en oncologische gemeenschap.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek en patiëntervaringen moet protonentherapie een eigen, juiste plaats
krijgen in de behandeling van mensen met kanker. Wij
doen dit vanuit de ambitie een vooraanstaand instituut te
worden voor therapie en wetenschappelijk onderzoek in
samenwerking met het Erasmus MC, het LUMC en TU
Delft. Onze kernwaarden zijn: zorgzaam & zorgvuldig,
verbindend & energiek, professioneel & innovatief.

