
 

HEALTHCARE SOLUTION ARCHITECT  
 

Dedalus Group er den førende leverandør af sundheds- og diagnosticerings-
software i Europa og en af de største i verden. Med en tilgang, der fokuserer på et 

sammenhængende behandlingsforløb, leverer vi komplette, patientorienterede og 

fremtidssikrede løsninger til sundhedssektoren. 

 
Dedalus koncernen er dedikeret til at tackle udfordringerne i det moderne 

sundhedsøkosystem. Siden stiftelsen i 1982 har Dedalus igennem utallige 

virksomhedsopkøb opbygget en løsningsportefølje, der muliggør en digital 
transformation centreret omkring patienten. Dedalus opererer på fem kontinenter 

i 40 lande med over 3.000 globale kunder og er dermed den største europæiske 

udbyder af sundhedsinformationssystemer. 

 

I dag beskæftiger Dedalus mere end 5.500 højt kvalificerede medarbejdere. 
Selskabet har det største R&D softwareudviklingsteam inden for branchen i Europa 

med mere end 2000 ansatte. Takket være vores portefølje af førende næste genera-

tions løsninger dækker Dedalus hele spektret af sundhedssektorens behov. I dag 
understøtter vi over 6.100 hospitaler og 5.300 laboratorier over hele verden. 

Til det danske domicil i Århus søger vi nu en erfaren Solution Architect, der skal lede 

den digitale transformation for de største og mest komplekse kunder. 

Se mere på www.dedalus.eu 

 

Er du visionær og motiveres du af at lede store og komplekse 

sundhedsløsninger for de største og mest komplekse kunder? 

Så venter der dig et omfattende og banebrydende projekt! 

 

SOM HEALTH CARE SOLUTION ARCHITECT 

skal du lede den digitale transformation for vores største og mest komplekse 

kunder. Du skal definere løsninger, der understøtter en markant forbedring af 

patientens oplevelse og behandlingens operationelle og kliniske effektivitet.  

Løsninger skal ofte defineres som et økosystem sammensat af flere elementer fra 

Dedalus produktportefølje og fungere i en sammenhængende helhed med sund-

hedsvæsenets øvrige løsninger og knyttes sammen med en ambitiøs transformation 

og forandringsledelse for at kunne løse disse udfordringer. 



 

DIG - FAGLIGT OG PERSONLIGT 

Overordnet set skal du kunne kombinere viden om Sundheds-IT, Teknologi og Ledelse.  

• Du skal samarbejde med sundhedsvæsenets kunder og ledende beslutnings-

tagere om den strategi og digitale transformation, der skaber målbar værdi for 

kundernes forretningsmæssige mål. 

• Du forstår Sundheds-IT forretningen – de aktuelle trends og grundlæggende regler 

og forudsætninger, den nationale infrastruktur og service arkitektur og har evnen 

at omsætte det i konkrete løsningsforslag 

• Du skal kunne omsætte kundernes forretningsmæssige udfordringer til 

operationelle og strategiske mål, der indfries med Dedalus løsninger og 

services. 

• Gennem en coachende ledelsesstil kan du sætte målene for projektdeltagerne 

gennem udviklingsprocessen, implementering og vedligeholdelse - og samtidig 

interagere med salg og ledelsesrepræsentanter. 

• Du har et højt drive, en positiv indflydelse på dine omgivelser og kan udfordre 

eksisterende normer. 

• Du forstår at udnytte fordelene i en global organisation og kan lide at arbejde i 

højt tempo med mange samtidige mål og interessenter. 

• Du kan prioritere ud fra din forståelse af den samlede værdikæde set fra 

kundens synspunkt. 

Basale kvalifikationer: 

• Fem års erfaring og dokumenterede resultater fra en lignende stilling med fagligt 

udfordrende og komplekse IT løsninger 

• Relevant IT uddannelse på minimum bachelor niveau eller tilsvarende 

• Din erfaring er underbygget af en relevant certificering, f.eks TOGAF 

• Gode kommunikationsevner over for kunder, tekniske samarbejdsparter og 

ledelsesrepræsentanter 

• Du taler og skriver engelsk og dansk. 

 

Vi tilbyder en berigende karriere på det fagområde, hvor der reddes menneskeliv, en 

mulighed for at arbejde i et team af erfarne og engagerede kolleger, alle forskellige, 

men fælles om at være 100% dedikeret til opgaverne og til at skabe maksimal værdi 
for kunderne. Vi arbejder tæt sammen om opgaverne, viser hinanden stor tillid og har 

en åbenhjertig og uformel omgangstone samt en ledelsesstil, hvor der er højt til loftet. 

Endelig tilbyder vi en konkurrencedygtig lønpakke og gode udviklingsmuligheder. 

 

Ansøgning 

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Managing 
partner Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection, på telefon 3092 7123. Send din 

ansøgning på brodal@brodalsearch.dk snarest, idet vi behandler indkomne ansøgninger 

løbende.  

mailto:brodal@brodalsearch.dk

