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Contact: Koen Wauters (Managing Director), koen.wauters@partheas.com , +32 472 67 98 24.

Korte omschrijving Partheas
Partheas CV is een softwarebedrijf met een focus op oplossingen voor patiënt flow beheer
(specifiek ziekenhuizen) en digitaal onthaal (bredere sector). We doen typisch (a)
productontwikkeling voor deze oplossingen die erg breed kunnen gaan (track-and-trace
patiënten, mobiele software, enz enz), alsook (b) de uitvoering van projecten voor klanten.

Allemaal wat te cryptisch en algemeen, maar wat zijn die oplossingen nu concreet? Neem eens
een kijkje op partheas.com of ga eens door de animaties onder

● Een oplossing in de ziekenhuissector (Chirurgisch Dagziekenhuis), hier.
● Een oplossing voor digitaal onthaal, hier.

We zijn een relatief klein bedrijf met 6 medewerkers in het centrum van Aalst.

Profiel
Naar wie zijn we op zoek?

● Je hebt al een traject van functioneel analist óf project manager achter de rug. Je bent
geen ontwikkelaar, maar een SQL query of een API definiëren schrikt je al niet af. Heb je
ook al wat meer technische bagage, dan is dat absoluut mooi meegenomen.

● Je houdt er van om een klein team aan te sturen. Je kan daarbij niet alleen jezelf, maar
ook dat kleine team organiseren. Je bent een teamspeler, maar voor jezelf hou je wel
van excelleren en neem je je verantwoordelijkheid.

● Niet alleen leer je graag nieuwe dingen, maar je hebt interesse om samen mee nieuwe
oplossingen uit te denken. Je kan zelfstandig meedenken, en op termijn ook een eigen
visie opbouwen.’Hands on’ in een kleinere organisatie schrikt je niet af.

● Je leert graag bij en je zou je zelf eerder als dynamisch omschrijven in de zin dat je je in
verschillende ‘functies’ wel kan uitleven.

● Je kan goed communiceren (schriftelijk en mondeling) naar zowel een eerder technisch
als een eerder business-georiënteerde groep mensen. Je spreekt/schrijft erg goed
Nederlands, maar ook in het Engels laat je je niet uit je lood slaan.

● Technologie en IT is iets dat je aanspreekt. Interesse in ‘zorg’ of ‘ziekenhuissector’ is
een extra plus.
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https://www.youtube.com/watch?v=Xwkz3utflLg
https://www.youtube.com/watch?v=o_Zj_Ie3Yyc


● Je hebt ideaal zo’n 3 - 7  jaar professionele ervaring in een analyse en/of project
management functie. Je beschikt over een ‘master’, of  toch minstens een ‘bachelor’
diploma met relevante ervaring.

Bovenstaand is het ideaalbeeld dat we momenteel zelf in ons hoofd hebben, maar misschien
heb jij toch nog eigenschappen die er voor zorgen dat we de match kunnen maken? Aarzel niet
om alsnog ook je CV door te sturen !

Hoe ziet jouw traject er uit bij ons in het eerste jaar?
● Je bent zowel betrokken bij projectuitvoering als productontwikkeling, inclusief het

testtraject.Je stuurt het development team (3-4 ontwikkelaars) aan en je overlegt ook
met eindklanten (extern) en product manager (intern).

● Mede-afhankelijk ook van je eigen interesses focus je je later ook op
○ Samen met het team bouw je stelselmatig kennis op van de bestaande

toepassingen, en stel je ook concrete analyses in kader van uitbreidingen. Je
doet dat zowel voor projectuitvoeringen (integraties, extra klanten features…),
alsook productontwikkeling (studie haalbaarheid, solution
architecture/analyse…)..

○ Je werkt ook mee in pre-sales activiteiten (opstellen offertes, opmaken
voorstellen, presentaties…).

● We zijn een klein bedrijf, iedereen heeft ook een stukje support & maintenance, maar dat
is een relatief beperkt (ad hoc) onderdeel van de job.

Soms gaan we op locatie, maar meestal kunnen we vanuit kantoor werken (Aalst).

Wat kunnen we jouw aanbieden ?
● Een competitief salarispakket.

● Een leuke en afwisselende job in een software omgeving waar we ook met heel reële
zaken bezig zijn (patiënten die de weg moeten vinden, patiënten informeren...).

Hmmm… Dit is misschien wel wat voor mij?
Stuur gerust een mailtje (koen.wauters@partheas.com) of neem de telefoon (+32 472 67 98
24), en dan leggen we een afspraak vast om te kijken of er een goede match is.
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