System Engineer
Bedrijf
BMA BV, gevestigd in Houten, en onderdeel van het beursgenoteerde moederbedrijf ICT Group NV,
levert totaaloplossingen voor de Verloskunde (Obstetrie) in binnen- en buitenland. Onze
softwareapplicaties, ook wel bekend onder de merknaam ‘Mosos’, zijn zeer divers; van centrale bewaking
op verloskamers en echografie tot en met volledige obstetrische dossiervoering en oplossingen voor
kwaliteitsregistratie. Wij zijn onderscheidend door de kwaliteit en de diepgaande functionaliteit van onze
oplossingen op basis van jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van het vakgebied. Veel van onze
medewerkers hebben een achtergrond in de Verloskunde. BMA houdt zich bezig met het gehele traject
van softwareontwikkeling, project implementaties, training en support. Daarnaast is BMA distributeur van
diverse medische apparatuur voor de verloskunde, waaronder de STAN monitor van het Zweedse
Neoventa. BMA is sinds een aantal jaren ook actief in het buitenland waaronder België, Frankrijk,
Zwitserland en Engeland en is bezig met marktontwikkeling in enkele andere landen. BMA ontwikkelt zich
hierdoor steeds meer naar een internationaal georiënteerde organisatie.
System Engineer
BMA zoekt op korte termijn een gedreven System Engineer die de afdeling System Engineering komt
versterken. Wij zijn met name op zoek naar een engineer met een aantoonbare medische technische
achtergrond. Als system Engineer heb je de nodige kennis van en ervaring (5-7jaar) met de
Microsoftproducten en bijbehorende infrastructuren.
Naast uiteenlopende werkzaamheden die horen bij de software- en hardwareinstallaties in een
ziekenhuisomgeving of de uitvoering van upgrades van onze softwareproducten, behoren de volgende
werkzaamheden tot het takenpakket:
 Installatie van STAN monitoren
 Jaarlijks onderhoud, reparatie- en modificatiewerkzaamheden aan de hand van protocollen,
richtlijnen en normen, gericht op kwaliteit, veiligheid en continuïteit.
 Verhelpen van storingen
 Contacten onderhouden met de leverancier
 Herstelwerkzaamheden aan toebehoren en accessoires, voor zover dit mogelijk is.
Tenslotte is het goed bijhouden van de voortgang van lopende projecten en het uitvoeren van allerlei
werkzaamheden die horen bij het up-to-date houden van de Mosos systeemomgeving in de diverse
ziekenhuizen in Nederland en buitenland een verantwoordelijkheid die hoort bij deze functie.
BMA biedt een werkomgeving met veel vrijheid om je functie in onderlinge afstemming en samenwerking
met je directe collega’s, zoveel mogelijk naar eigen inzicht in te vullen. Je moet goed kunnen
samenwerken in een klein teamverband, ziet niet op tegen reis- en soms ook de wachttijden in de
ziekenhuizen. Je bent klantgericht en hebt geen 9-5 mentaliteit. Verder ben je flexibel en beschik je over
een praktische instelling om in geval van calamiteiten ook snel en doelgericht te kunnen handelen. Je
kunt helder en duidelijk communiceren, zowel mondeling als schriftelijk op verschillende niveaus en liefst
in verschillende talen, waarbij naast Nederlands ook het Engels een must is. BMA maakt, mede als
onderdeel van een ambitieus moederbedrijf, een groei- en professionaliseringsproces door waarin wij van
al onze medewerkers vragen om daaraan naar vermogen een bijdrage te leveren.
Wat bieden wij?
Je kunt bij ons een inspirerende en informele werkomgeving verwachten, met voldoende mogelijkheden
voor persoonlijke en vakinhoudelijke groei. Wij zijn specialist en marktleider in de Benelux met het
bouwen van oplossingen specifiek voor de afdelingen Verloskunde/Gynaecologie in ziekenhuizen. Onze
positie willen wij behouden door doorlopend in nauwe samenwerking met onze internationale klanten
continu te werken aan innovatieve projecten. Om daarin mee te draaien moet je in de eerste plaats diep
in de materie duiken en openstaan voor de inbreng van anderen; kortom teamwork.
De beloning
Wij bieden een marktconform salaris met een flexibel pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Mail jouw CV en begeleidende brief naar info@bma-mosos.nl ter attentie van Cees Nieuwendijk onder
vermelding van de functietitel. Voor eventuele vragen kun je direct contact met ons opnemen. Ons
telefoonnummer is 030-6665021.

