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VACATURE 
 
De afdeling ICT van Izore draagt zorg voor het technisch, applicatie- & functioneel beheer van de 
organisatiebrede toegepaste informatiesystemen. Daarnaast wordt managementinformatie 
verstrekt vanuit deze systemen (zowel aan interne als externe klanten) en nemen de 
Applicatiebeheerders deel aan diverse projecten. De afdeling ICT draagt tevens zorg voor het 
technisch, applicatie- & functioneel beheer van de organisatorische informatiesystemen van 
Pathologie Friesland en het Huisartsenlaboratorium Friesland. 
 
Voor de afdeling ICT zoeken wij een 

 

Applicatiebeheerder GLIMS 
32-36 uur 

 
Takenpakket 
Je hebt als Applicatiebeheerder de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 coördineren, organiseren en analyseren van de inrichting van het Laboratorium Informatie 
Systeem Glims en de daaraan gerelateerde applicaties zoals: Cyberlab en middleware; 

 inrichten en programmeren (MISPL) van de GLIMS-applicaties op de behoeften en de 
wensen van de organisaties; 

 afstemming waarborgen tussen de verschillende informatiesystemen en de koppeling tussen 
de applicaties, in afstemming met overige applicatiebeheerders en/of de leveranciers; 

 bewaken en opstellen planning voor het valideren/testen van nieuwe versies of patches; 

 controleren en verifiëren van de correcte werking van de informatiesystemen na 
doorgevoerde wijzigingen en/of aanpassingen; 

 deelnemen aan projecten en verbetertrajecten; 

 adviseren (team)managers en/of functioneel beheer over specifieke 
toepassingsmogelijkheden van de applicaties en mogelijke oplossingen aandragen voor 
knelpunten;  

 deelname aan bereikbaarheidsdiensten in avond- en weekenduren. 
 

Wij vragen 

 HBO werk- en denkniveau;  

 brede algemene ICT-kennis;  

 ervaring met laboratoriumprocessen is een pre;  

 ervaring met GLIMS (parametrisatie en MISPL) is een pre; 

 klant- en resultaatgerichtheid;  

 een teamspeler met sterke communicatieve vaardigheden;  

 een analytische denker, die creatieve, innovatieve oplossingen aandraagt bij problemen;  

 kennis en ervaring met projecten. 
 

Wij bieden  

 een afwisselende baan in een dynamische, ontwikkelende organisatie met uitstekende 
arbeidsvoorwaarden; 

 de functie is ingedeeld conform de FWG-systematiek in FG50; 

 bij gelijkblijvende economische omstandigheden en goed functioneren wordt na 1 jaar de 
arbeidsovereenkomst omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 
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Meer weten? 
Meer informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de heer John Gijsen (teammanager 
ICT) via T 058-2939271 of 0611347975. 
Je sollicitatiebrief met CV kun je tot en met 18 december a.s. richten aan mevrouw Thea Tulner, HR-
manager (HRM@izore.nl), Jelsumerstraat 6, 8917 EN te Leeuwarden. 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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