
 
 

 

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. 

 

Vacature health care manager 
voltijds, onbepaalde duur 

 

Binnen een voortdurend veranderend GGZ-landschap profileert het Medisch Centrum  
St.-Jozef zich als een expertisecentrum in de GGZ waarbij we tevens sterk inzetten op 
vermaatschappelijking van zorg en zoeken naar provinciale afstemming van het GGZ-aanbod. 
Competente, contente medewerkers alsook de systematische verbetering van kwaliteit en 
veiligheid beschouwen we hierbij als strategische prioriteiten.  
 

Momenteel zijn we op zoek naar een health care manager voor de aansturing van het medisch 
secretariaat, de polikliniek en de medisch technische dienst. 
Deze 3 diensten zijn volop in ontwikkeling. Als health care manager doe je niet alleen de 
dagdagelijkse aansturing, maar geef je ook beleidsmatig mee richting (datamanagement, medical 
management, werking polikliniek, optimaliseren bestaande processen …) 
Je werkt hierbij onder directe supervisie van de medisch directeur; voor een aantal inhoudelijke 
aspecten stem je nauw af met de directeur patiëntenzorg en zorgmanagers. 
 

Vereisten 
 

 Je beschikt over een bachelordiploma Health care management of je bezit een gelijkwaardig 
diploma  

 Een bijkomende opleiding leidinggeven of ervaring in een leidinggevende functie strekt tot 
aanbeveling 

 Je bent integer en een geboren leider  

 Je bent in staat een team te enthousiasmeren en een uitstekende coach  

 Je beschikt over een proactieve, planmatige en oplossingsgerichte aanpak.  

 Je bent een teamspeler  

 Je beheerst goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk  

 Je bent stressbestendig, flexibel en kan prioriteiten stellen  

 Je staat open voor feedback en bent bereid om via zelfreflectie je eigen gedrag kritisch te 
bekijken en bij te sturen.  

 Je hebt interesse voor nieuwe ontwikkelingen inzake health care data management en 
medical management 

 

Wij bieden 
 

Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
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Bijkomende inlichtingen 
 

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je steeds contact nemen met  
dr. Kristine Swysen, medisch directeur of mevrouw Greet Croenen, directeur patiëntenzorg (089 
50 91 11). 
 
 

Interesse? 
 

Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen voor 25 mei ter attentie van  
dr. Kristine Swysen, medisch directeur (kristine.swysen@mc-st-jozef.be). 


