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GÅ TIL REGIONH.DK/JOB

BI-udvikler til Sundhedsdata
 

Brænder du for at arbejde med sundhedsdata i stor skala? 
Drømmer du om at jonglere med 21.000 tabeller og arbejde med data, der
dækker over 3,2 millioner patienter? Har du lyst til at hjælpe med at sikre dine
kollegaer på hospitaler i hele Østdanmark de bedst mulige rammer for
systematisk brug af data? Vi udvider teamet, så du er måske vores nye kollega
til Business Intelligence teamet i Sundhedsplatformen. 
 
Din kommende hverdag 
Du vil indgå i et team på ca. 20 kollegaer, der blandt andet står for udvikling og
vedligehold af Business Intelligence-løsninger og data analytics på
sundhedsdata. Teamet består af forskellige profiler lige fra personer med klinisk
baggrund til samfundsfagligt uddannede og ingeniører. 
 
Vores mål er at have domæneviden og teknisk indsigt til at understøtte
regionens mange forskellige ønsker til dataanalyse. Dine arbejdsopgaver bliver
at opbygge domæneviden til løbende at kunne understøtte og samarbejde med
klinikere i regionen med anvendelse af dataanalyse. Områderne inkluderer
både datateknisk indsigt i klinikkens hverdag samt understøtning af forskning,
kvalitetsarbejdet og den daglige drift af hospitalerne. 
 
Dine kompetencer 
Du har en relevant uddannelse, er teknisk og analytisk begavet og kan lide at
arbejde med komplekse dataproblemstillinger. 

Fakta
  

Jobtype
 IT

Arbejdssted
 Koncerncentre

Arbejdstid
 37 t/u

Jobnummer
 216315

Ansøgningsfrist
 22-02-2019

Søg job

Region Hovedstaden søger
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Vi forestiller os, at du har arbejdet med en eller flere af følgende: 

statistisk analyse af data 
erfaring med datatekniske kodesprog (SQL, R, Python, etc.) 
erfaringer med og indsigt i Business Intelligence produktionskæden  
erfaring med udvikling i Business Object suiten, særligt er Information Design
Tool en fordel 
erfaring med at implementere data warehouse på Microsoft-platforme  
kendskab til Sundhedsvæsenet 
kendskab til Sundhedsplatformen 

Derudover forventes det, at du:  

er struktureret, energisk og god til at samarbejde på tværs af en stor og
kompleks organisation 
har blik for både detaljen og de store sammenhænge i en it-løsning 
er positiv og har en proaktiv tilgang til opgavehåndtering 
har gode engelskkundskaber på skrift og tale 

Vi tilbyder 
Vi tilbyder dig:

et team med stort engagement, godt humør og højt til loftet 
mulighed for at arbejde med Danmarks største samling af kliniske
sundhedsdata og gøre en forskel for sundhedsvæsenet 
et ambitiøst og dynamisk miljø med dygtige kollegaer, og kontakt til mange
forskellige faggrupper 
mulighed for stor personlig og faglig udvikling 
målrettet efteruddannelse i rapporteringsværktøjer og datamodeller i
Sundhedsplatformen 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår med udgangspunkt i gældende overenskomst med
mulighed for forhandling af eventuelle tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer.
 
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge og dit ansættelsessted vil være på vores kontor
på Lyngbyvej 28, 2100 København Ø.  
 
Forventet startdato er den 1. april 2019.  
 
Yderligere oplysninger  
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:  

Enhedschef Nina Bonnevie på tlf.: 38 66 59 66 eller mail:
nina.bonnevie@regionh.dk 
Daglig leder Marianne Bertelsen på tlf.: 24 40 23 61 eller mail:
marianne.bjerregaard.bertelsen@regionh.dk 

Ansøgningsprocedure
Send din ansøgning vedlagt relevante papirer senest fredag den 22. februar
2019. Vi afholder samtaler løbende.
 

Om at redde liv og forbedre liv. I
Region Hovedstadens
koncerncentre træder du ind i en
verden af muligheder, indflydelse
og mangfoldighed med plads til
dine ambitioner. I den samlede
administration bliver du en del af
noget større – et stærkt fagligt
miljø, hvor vi har fingeren på
pulsen og gør hinanden bedre.  

 

 
Vi udvikler livet i regionen. Vores
arbejde med rammer og fokus
møder patienterne, når de er på
regionens hospitaler. Vi
understøtter medarbejderne i
deres arbejde med patienter og
forskning. Og vi arbejder
sammen for at skabe grønne
løsninger, flere arbejdspladser og
en bedre region at arbejde og bo
i. 
 
 
Du får et arbejde, der giver
mening, fordi det handler om liv. 
 
 
Vil du være med til at gøre en
forskel? 
 
 
Fakta 

Koncerncentrene består af
syv centre og et sekretariat 
Vi arbejder med sundhed, it,
HR, økonomi, kommunikation,
ejendomme og regional
udvikling 
Vi servicerer det politiske
niveau og hjælper med at
omdanne beslutninger til
handlinger 
Vi er ca. 3.100 medarbejdere 
Vi arbejder ud fra værdierne
tillid, åbenhed og
helhedssyn. 
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