
Traineeship 
IT consultant

Zoek jij een startersbaan met maatschappelijke impact? 
Lees dan snel verder over ons traineeship!

Tijdens het traineeship bij Accordis ontwikkel je je in 6 maanden tijd tot IT 
Consultant. We hebben een trainingsprogramma voor je samengesteld dat 
je volgt met andere trainees. Onderdeel daarvan is dat je projecten doet bij 
en kennismaakt met verschillende opdrachtgevers in de zorg.Hoe verder je je 
ontwikkelt, hoe uitdagender de opdrachten zullen zijn waar we je voor inzetten. 
Je kan hierbij duidelijk aangeven waar jij je in wil ontwikkelen. Je collega’s staan 
altijd klaar om je te helpen.



Over het Traineeship
Tijdens ons traineeship help je zorginstellingen, zoals verpleging, verzorging, 
thuiszorg, GGZ of gehandicaptenzorg, bij het verbeteren van zorgprocessen 
met behulp van IT. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van koppelingen, het 
programmeren in onze softwareoplossingen, het meewerken aan migraties, het 
doorvoeren van updates, projectleiding of het inrichten van het systeem. Ook 
zorg jij voor het accountmanagement en ondersteun je eindgebruikers. Vanuit 
deze taken, groei je door naar steeds complexere opdrachten.

Wat bieden wij jou?

 Basisvergoeding van 2500 bruto per maand
 Leaseauto tijdens traineeship
 Telefoon met abonnement en een laptop
 Werken in een omgeving waarin groei en ontwikkeling centraal staan
 Enthousiaste collega’s die regelmatig bij elkaar komen voor leuke activiteiten

Plezier in je werk staat bij ons op 1. Samen leren we, werken we, komen we verder 
en helpen we ook de zorg verder. We bieden een plezierige werkomgeving met 
leuke collega’s en veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Verder bieden we:

Wie zoeken we?
 Je hebt een HBO/WO studie afgerond

 Je vindt IT een boeiend vakgebied
 Je hebt interesse in de zorgsector
 Je spreekt en schrijft goed Nederlands
 Je bent een teamplayer en wilt je graag doorontwikkelen

(bij voorkeur in de richting van gezondheidswetenschappen, medische informatiekunde, 
technische geneeskunde, biomedische wetenschappen,  informatica/informatiekunde of 
organisatiewetenschappen)



Over Accordis
Wij helpen zorgorganisaties, zoals ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg 
en de GGZ, verder met IT. Ons team heeft veel kennis en ervaring op het gebied 
van elektronische patiëntendossiers (EPD’s), elektronische cliëntendossiers 
(ECD’s), eHealth en data. Als de IT goed geregeld is, kunnen zorgorganisaties 
namelijk ook beter voor hun patiënten en cliënten zorgen. Kort samengevat 
bieden wij 3 soorten diensten:

Consultancy
Accordis is een businesspartner van Nedap en heeft inmiddels rond de 180 
Nedap ONS implementaties gedaan. Als consultant ondersteun je klanten/
zorginstellingen bij de implementatie en het onderhoud van Nedap Ons.

Accordis Data Service
Accordis Data Service helpt zorgorganisaties met slimme, eenvoudige en betere 
informatievoorziening in de zorg. Zodat de zorgorganisatie zich kan richten op 
de zorg. Met verschillende producten maken we procesinformatie en stuurcijfers 
beschikbaar voor zorgorganisaties

Academie
Als onderdeel van onze Nedap ONS implementaties geeft Accordis al jarenlang 
trainingen op locatie. Deze trainingen zijn en ondergebracht in de Accordis 
Academie. Ook biedt Accordis vanuit de Academie E-learning aan voor Nedap 
ONS en de Accordis Zorgmonitor.
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0411 - 641141
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