DICA zoekt een Hoofd Informatie (tevens MT-lid)
(36 uur)
Wil je graag helpen de zorg beter te maken? Geloof jij net als wij in denken, durven én doen? En
kent de datawereld voor jou geen verrassingen? Dan is DICA voor jou ‘the place to be’!
Organisatie
Inspirerend, vernieuwend, inhoudelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant; dat zijn de
kernwaarden van DICA. Dit is je kans om aan te sluiten bij een organisatie die jou uitdaagt en waar
je je kennis en ervaring inzet voor de kwaliteit van zorg.
DICA is een onafhankelijke stichting die de ontwikkeling en uitvoering van 25 kwaliteitsregistraties
organiseert voor medisch specialisten. Alle Nederlandse ziekenhuizen en veel zelfstandige klinieken
nemen deel aan onze DICA-registraties. Zo zorgen wij voor datagedragen kwaliteitsverbetering . En
als DICA groeien en ontwikkelen wij mee met de ambitie om beschikbare zorgdata steeds beter toe
te passen, zowel voor de patiënt van vandaag als voor de patiënt van morgen. Dit doen we met
onze registraties, met onze informatieproductie en met een diversiteit aan innovatieve projecten.
Wil je werken in een enthousiaste gedreven organisatie die de ambitie heeft om het verschil te
maken in een sector die volop in beweging is? Lees dan snel verder!
Functie
Als Hoofd Informatie geef je leiding aan twaalf collega’s verdeeld over twee teams. Deze teams
houden zich bezig met het opzetten, het (door)ontwikkelen en beheren van onze registraties en
informatieproducten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze partner(s) die de
dataverzameling en preprocessing van de data verzorgen. Het adequaat sturing geven aan deze
samenwerking als ook verkennen van innovatieve oplossingen is een belangrijke
verantwoordelijkheid van het Hoofd Informatie. Als MT lid binnen DICA draag je mede
verantwoordelijkheid voor de voortdurende optimalisatie van onze dienstverlening aan medisch
specialisten, kwaliteitsafdelingen, zorginstellingen, en andere stakeholders. Je onderhoudt
contacten met diverse partijen in het zorginformatielandschap en zet kansen om in tastbare
resultaten. En met name op de toepassing van zorgdata overzie je het speelveld zodat met
minimale (administratieve) lasten de maximale lusten voor onze gebruikers worden gerealiseerd.
Je combineert je daadkrachtige management skills met een ruime ervaring en gedegen technisch
kennis van data architectuur, data-integratie en -analytics en bij voorkeur heb je ervaring met de
actuele zorgdata ontwikkelingen.
Profiel
• Academische werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of
technische bedrijfskunde
• Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring in het aansturen en coachen
(agile) teams van hoogopgeleide professionals
• Je hebt ruime ervaring met het aansturen van projecten en implementaties in datadriven
organisaties
• Je bent resultaatgericht, nieuwsgierig, pragmatisch en hebt lef
• Je kunt moeiteloos schakelen tussen het sturen op proces als op inhoud
• Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van leveranciers
• Je beschikt over een scherp analytische vermogen waarmee je zowel het overzicht behoudt als
details overziet
• Je hebt oog voor de mensen in je teams en hun persoonlijke ontwikkeling

•

Je hebt affiniteit met de zorg en een natuurlijke drive om voortdurend te
verbeteren

Aanbod
• Een uitdagende functie in een jonge, dynamische en ambitieuze organisatie
• Enthousiaste en gedreven collega’s
• Een informele werksfeer met een can-do mentaliteit en ruimte voor initiatief
• De mogelijkheid van hybride werken met tenminste 50% op ons kantoor in Leiden
• Goede arbeidsvoorwaarden afgestemd op je rol, expertise en ervaring
• Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract
Interesse?
Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief met CV naar hr@dica.nl.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 085 - 902 4400.
Sluit je profiel niet helemaal aan op bovenstaande, maar zie je wel een match? Aarzel dan niet om
te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs.

