Project Manager SYNAPSE
FUJIFILM Medical Systems Benelux is ambitieus om verder te groeien in Medical Informatics en
investeert in gemotiveerde medewerkers om het team te versterken. http://synapse.fujifilm.eu

Functiebeschrijving:
U begeleidt de implementaties en upgrades van SYNAPSE PACS/RIS/VNA/Enterprise
Imaging* en aanverwante producten. U zorgt ervoor dat de projecten worden ingepland en
uitgevoerd. U maakt projectdocumenten, waakt over de risico’s, organiseert
projectmeetings (zowel bij de klanten als binnen het team), geeft sturing aan het project en
communiceert op regelmatige basis de voortgang.
Daarnaast heeft u een consultancy rol en geeft u advies inzake PACS implementaties,
architectuur en de inrichting van een bepaald proces binnen radiologie. U heeft een goed
begrip van de functionele workflow binnen radiologie en kunt deze expertise overbrengen
aan klanten en intern. Onze klanten zijn verspreid over de Benelux. Tijdens de projecten
bent u het eerste aanspreekpunt voor onze klant en het projectteam.
U bent gedreven om de projecten op een kwalitatieve manier te implementeren waarbij u
waakt over de tevredenheid van de klant en de efficiënte project realisatie.
In het SYNAPSE-team is flexibiliteit noodzakelijk. U zult samenwerken met het team en een
succesvolle uitrol van projecten (nieuwe installaties als upgrades) nastreven met als doel een
hoge klantentevredenheid.
U informeert de Accountmanagers tijdig over de project aanpak en vooruitgang.
Vanzelfsprekend bent u zelf ook een communicatieprofessional op alle niveaus.

*PACS: Picture Archiving and Communication System / RIS: Radiology Information System/VNA: Vendor Neutral Archive

Rapportering: U rapporteert aan de Operations Manager.
Verantwoordelijkheden:












Definiëren van de projectscope in overleg met de verschillende betrokken partijen;
Opmaken van een projectplan en het samenstellen van een adequaat projectteam;
Bewaken van de projectplanning, het budget en de kwaliteit;
Actief deelnemen aan project meetings en stuurgroepen
Beheren van aanvragen tot changes in het kader van je projecten.
Ontwikkelen en onderhouden van goede relaties met de klant en projectbetrokkenen
Motiveren en sturen van je projectteam
Advies en consultancy geven inzake PACS, klinische processen en software binnen
medische beeldvorming
Analyse en opvolging van functionele PACS/RIS/VNA vraagstukken
De nodige communicatie verzorgen van en naar klanten en het management
Functionele ondersteuning bij of geven van demonstraties aan klanten
1/2

Opleiding/Kennis/Ervaring:


Vereisten:



o Bachelor/Master in een technische richting (informatica, …) of HealthCare
o Minimaal 5 jaar relevante ervaring
o Echte teamplayer die communicatie met klanten hoog in het vaandel draagt
o Goede leidinggevende capaciteiten
o Goede algemene IT kennis
o Eerdere ervaring met Project Management (Prince 2, PMI, …)
o Ervaring in klantgerichte serviceverlening en projectmatig werken
Gewenst (pluspunten):
o
o
o
o

Kennis van PACS, Enterprise Imaging, VNA, Cardio PACS, EPR, …
Kennis over de processen binnen radiologie en/of het ziekenhuis
Kennis over standaarden in medische beeldvorming (IHE, DICOM, HL7, XDS)
MS Project, PRINCE2 certified, PMI PMP, ITIL, …

Persoonlijkheid:








Enthousiast en communicatief
Analytisch vermogen
Zelfstandig & initiatiefrijk
Vooruitstrevend & leergierig
Ondernemend & sterke zelfmotivatie
Vermogen tot gestructureerd werken
Flexibel, past zich makkelijk aan in veranderende omgevingen

Talen:



Nederlands: moedertaal of zeer goed (mondeling & schriftelijk)
Frans & Engels: goed (mondeling & schriftelijk)

Aanbod:




Competitief salarispakket met uitgebreide extralegale voordelen
o Firmawagen met tankkaart
o Interessante vakantieregeling met in totaal 37 dagen verlof
o Groepsverzekering en Hospitalisatieverzekering
o Gewaarborgd inkomen
o Maaltijdcheques
o Laptop, Smartphone en internetaansluiting
o Goede afwisseling tussen kantoorwerk, bij klanten en thuiswerk
Opleidingsmogelijkheden in een Internationale omgeving

Interesse: Mail je CV met motivatie naar j.vanpeteghem@fujimsb.be of contacteer Jeroen
Van Peteghem op 03 760 03 22. FUJIFILM Benelux, Westpoort 62 Unit 2, 2070 Zwijndrecht.
2/2

