
Pas jij in ons plaatje? 

 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijk kansenbeleid 

 

Diensthoofd aankoop (62,5%) 
 
 

De jobinhoud 
De dienst aankoop staat in voor het aankoop- en bestelproces van ons ziekenhuis. Het diensthoofd stuurt deze dienst aan 
en neemt de organisatie, continuïteit en kwaliteit ter harte en rapporteert aan de financieel en facilitair directeur.  

Een (niet-limitatieve) opsomming van specifieke taken: 

 Je staat in voor de efficiënte en kwalitatieve coördinatie van de dienst aankoop en bepaalt de doelstellingen van de 
dienst.  

 Je coacht, motiveert en evalueert de medewerkers verbonden aan de dienst. 

 Je coördineert de opmaak en de opvolging van de verschillende aankoopdossiers en je bent  verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en implementatie  van aankoopprocedures. 

 Je houdt toezicht op de selectie van leveranciers en het toewijzen van opdrachten. Waar nodig pas je de wet 
overheidsopdrachten correct toe. 

 Je verzekert de correcte implementatie van contracten en evalueert leveranciers. 

 Je handelt in nauw overleg met de afnemers: voeding, technische dienst, zorgdiensten,… 

 Je bent de coördinerende persoon tussen het ziekenhuis en de opdrachtencentrale Hospilim.  

 Je volgt professionele informatie en reglementering op en actualiseert deze info. Vanuit je eigen expertise sta je in 
voor adviesverlening binnen en buiten de dienst aankoop.  

 Je vertaalt de organisatiedoelstellingen naar de eigenheid van de dienst. 

 Je rapporteert transparant over de werking, kwaliteitsindicatoren en resultaten aan de financieel en facilitair 
directeur. 

 
 

Wij vragen 
 Je beschikt over minimaal een bachelorsdiploma in een relevante richting of je kan gelijkwaardig gesteld worden door 

ervaring. 

 Kennis van de Wet Overheidsopdrachten strekt tot aanbeveling. 

 Je hebt een uitgesproken interesse in aankoopprocessen en kan deze kritisch evalueren. 

 Je hebt een coachende leiderschapsstijl en kan in team vooropgestelde doelen verwezenlijken. 

 Je bent sterk in onderhandelen en hebt de nodige commerciële en communicatievaardigheden. 

 Je bent organisatorisch sterk, denkt oplossingsgericht en houdt nauwe voeling met de werkvloer. 

 Je bent kwaliteits- en kostenbewust en streeft naar een optimale verhouding tussen beiden. 

 Je rapporteert gestructureerd en helder, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Je persoonlijkheid kenmerkt zich door collegialiteit, besluitvaardigheid en integriteit. 
 
 

Wij bieden 
Wij zijn een NIAZ-geaccrediteerde organisatie en werken graag in vertrouwen met ‘contente & competente medewerkers’.  
Wij bieden u een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een boeiende functie waarin veel ruimte is voor eigen 
initiatief.  
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de van toepassing zijnde cao’s. 
 

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot Kris Coemans, financieel en facilitair directeur (tel 
089/50 91 11) 
 
 

Interesse? 
Schriftelijke sollicitaties dienen via email uiterlijk op 7 juli toe te komen ter attentie van Jan Neven (jan.neven@mc-st-
jozef.be). Kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld. 
 
 
 
 

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in 

de regio Zuidoost en Midden-Limburg 

gespecialiseerde ambulante en 

residentiële zorg aan 

kinderen/jongeren, volwassenen en 

ouderen met psychische moeilijkheden. 
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