Het LCPS zoekt per direct een

Senior dataspecialist (tijdelijk 0,7 – 1 fte)
In deze rol houd je je bezig met het analyseren van ziekenhuisdata over bezetting en capaciteit
tijdens de COVID-pandemie. Je vertaalt de data in heldere inzichten en prognoses die het LCPS
gebruikt bij zijn activiteiten.
Het LCPS
Het LCPS is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat is opgericht tijdens de
eerste COVID-golf. Het LCPS is onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Wij
spreiden COVID-patiënten over de Nederlandse ziekenhuisregio’s, zodat iedere Nederlander,
ongeacht zijn woonplaats, gelijke toegang heeft tot ziekenhuiszorg. Daarnaast brengen wij de
zorgcapaciteit en zorgvraag in de Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen in kaart. Én maken
we prognoses en scenario’s waarmee we ons kunnen voorbereiden op de toekomst.
Om dit goed te kunnen doen werkt het LCPS nauw samen met een groot aantal zorgpartners zoals
het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding
(RCPS’en), ziekenhuizen en andere partijen binnen de (acute) zorg zoals: het ministerie van VWS, de
FMS, de NVZ, de NFU en de NVIC.
Waar kom je terecht?
Het LCPS is een organisatie die flexibel meebeweegt met de zorgontwikkelingen in het land. Bij ons
werken betrokken vakspecialisten die gewend zijn snel te schakelen en moeiteloos samenwerken met
de collega’s van onze vele zorgpartners. In coronatijd werken we zowel vanuit huis als vanuit onze
werklocatie in Zeist. Bekijk de virtuele tour om een beeld te krijgen van onze organisatie.
Afdeling Plans
Onze afdeling Plans verzamelt en analyseert informatie over de Nederlandse (acute) zorg. Plans
vertaalt data van de verschillende afdelingen en datafeeds naar bruikbare informatie en producten
(zoals de LCPS Dagrapportage) voor onze partners. Ook levert de afdeling Plans informatie voor de
strategie voor patiëntverplaatsingen én gebruiken we Plans-prognoses voor in- en externe
besluitvorming in de zorg, (pers)presentaties en publicaties.

Wat ga je doen als senior dataspecialist?
§
§

§
§

Je zorgt voor kwalitatief goede data afkomstig vanuit de verschillende afdelingen en
datafeeds zodat je deze kunt ordenen, structureren en koppelen met je Plans-collega's.
Je onderhoudt de bestaande tool set en producten van Plans en ontwikkelt deze door naar
behoefte van in- en externe gebruikers. Dit omvat o.a. de code base waarmee we prognoses
maken en verschillende databronnen kunnen inlezen.
Je initieert nieuwe oplossingen, verbeteringen van processen en nieuwe datagedreven
producten van het LCPS.
Je werkt nauw samen met je diverse LCPS-collega’s zodat alle in- en externe dataproducten
correct, volledig, doelgericht en doelgroepgericht zijn.

Functie-eisen
§
§
§
§
§
§

Je hebt een afgeronde wo-opleiding
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als data-analist of een soortgelijke functie
Je hebt affiniteit met logistieke processen
Je kunt goed werken met programmeertalen zoals R. Ervaring met andere programma’s is een
pré: Power BI dashboards, Power Apps, Azure datawarehouse.
Je bent positief, stressbestendig, hebt een can-do-mentaliteit en bent een teamspeler met een
onafhankelijke oordeelsvorming
Ervaring in de gezondheidszorg is een pré

Ons aanbod
Een zinvolle tijdelijke baan van 28-40 uur per week, midden in de actualiteit van de COVID-pandemie.
Het gaat om een tijdelijke functie, in ieder geval voor drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging,
afhankelijk van de ontwikkelingen in de zorg. Een prima salaris, nader te bepalen op basis van je
inzetbaarheid en expertise.
Meer weten?
Bekijk voor algemene informatie over het LCPS onze website www.lcps.nu. Neem voor meer informatie
over deze functie contact op met Willy Rensen via chefstaf@lcps.nu of 06 - 41 52 07 44.
Direct solliciteren
Word je enthousiast van deze functie en ben je de perfecte kandidaat? Mail je cv met een korte motivatie
(maximaal 300 woorden) naar plans@lcps.nu t.a.v. Margit Laurs.
Voor deze vacatures staan wij niet open voor acquisitie door bemiddelingsbureaus.

