Om DIPS AS
DIPS AS er Norges ledende leverandør av e-Helse, i form av pasientjournalsystemer til norske sykehus. Vi har ca 100.000 daglige brukere og
en markedsandel i Norge på 85 %. I 2017 omsatte vi for 345 millioner kroner. Vi er nærmere 300 medarbeidere, har hovedkontor i Bodø,
avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt virksomhet på Sri Lanka. Høsten 2018 startet vi implementeringsprosessen av
vårt nye moderne journalsystem - DIPS Arena - hos våre kunder. Vi har solid økonomi og store ambisjoner om videre vekst.
Vi har store leveranser foran oss og planlegger for fortsatt vekst. Produkt- og utviklingsavdelingen har 200 medarbeidere som jobber i team
etter smidige metoder.
Stillingen som teknisk konsulent er plassert i enheten for Tjenester. Denne enheten består av tre team som blant annet har ansvar for;
forvaltning av bygge-, test- og demomiljø, testledelse og lansering av våre produkter. Som teknisk konsulent får du interessante oppgaver med
moderne verktøy innenfor utvikling og automatisering. Du blir del av et kompetent, inkluderende og utviklende miljø hvor vi er opptatt av å finne
de beste løsningene.

Teknisk konsulent testmiljø
DIPS AS tilbyr
Mulighet til å forme morgendagens løsninger i helsevesenet
En arbeidsplass som vektlegger personlig initiativ, med kort vei fra idè til handling
Du vil få utfordrende arbeidsoppgaver i et meget godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
Gode personalordninger
En spennende og trygg arbeidsplass

Arbeidsoppgaver
Installasjon og forvaltning av interne testmiljø
Automatisering av prosesser knyttet til installasjon
Teknisk dokumentasjon
Lanseringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner
Høyere utdanning innenfor IT
Relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning
Kjennskap til Windows Server 2012 og/eller Windows Server 2016
Kjennskap til relasjonsdatabaser og SQL
Beherske norsk flytende, samt ha gode allmennkunnskaper i engelsk

Vi setter pris på at du
tar ansvar
er en god teammedarbeider
har gode kommunikasjonsevner
er løsningsorientert
er med og bidrar til vårt gode arbeidsmiljø

Generell informasjon
For spørsmål om stillingen kan enhetsleder Gunnar Woje kontaktes på tlf 957 34 017 eller gwo@dips.no
Du kan også lese mer på vår hjemmeside www.dips.no/karriere
Søknad registreres via link på denne siden. CV, vitnemål (inkl videregående skole) og attester lastes opp under "Vedlegg".
Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknadsskjema kan Jobbnorge kontaktes på 755 42 220 eller e-post på hverdager mellom kl 08.0016.00.
Jobbnorge-ID: 162258, Søknadsfrist: Avsluttet
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