
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HospiLim vzw faciliteert de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra op 

gebied van aankoop en plaatst overheidsopdrachten voor de aangesloten ziekenhuizen.  

Voor de versterking van het aankoopteam is HospiLim op zoek naar 2 strategisch aankopers, die een 

sleutelrol willen opnemen in de aankoop van goederen en diensten voor de Limburgse ziekenhuizen 

conform de wetgeving overheidsopdrachten. 

 

Je komt terecht in een zeer collegiaal team met gemotiveerde collega’s waar er ruimte is voor onderling 

overleg en kennisdeling. We zijn een gezonde mengelmoes van enthousiaste mensen met kleinere en 

grotere aankoopervaring met een groot hart voor onze leden. Wij ondersteunen en stimuleren een 

productieve samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen waardoor de middelen efficiënt kunnen 

worden ingezet door de zorginstellingen, met behoud van kwaliteit hetgeen de patiënt ten goede komt. 

 

Ben jij een krak in het verzoenen van partijen met gemeenschappelijke behoeften maar met soms 

erg verschillende visies? Blijf jij ongeacht het aantal bomen het bos zien? 

 

Kruip dan in je pen, maak ons nieuwsgierig en overtuig ons met een sterke motivatiebrief. 
 
–– 

STRATEGISCH AANKOPER  

Een passie voor de medische sector? 

Geduldige bruggenbouwer? 

 

WIJ ZOEKEN JOU! 

WIE ZIJN ZE? 

• Meesterbemiddelaars 

• Geduldige bruggenbouwers 

• Gemotiveerde dossierbijters 

• Strategische helikopters 

• Pragmatisch, diplomatisch en tactvol 

• Analytisch denkvermogen 

• Communicatief 

• Master of gelijkwaardig door ervaring 
 

Troeven: 

o Inzicht ziekenhuiswerking 

o Kennis wet overheidsopdrachten of 

bereid zich grondig bij te scholen 

 

WAT DOEN ZE? 

• Werkgroepen organiseren en leiden 

• Aankoopplanning 

• Behoeftebepaling 

• Voorbereiding, plaatsing, uitvoering 

en opvolging overheidsopdrachten 

• Calculatie kosten en savings 

• Communicatie naar alle betrokkenen 

• Rapportering aan het management 

WAT DRIJFT HEN? 

• Goede balans werk/privé 

• Ruimte voor creativiteit 

• Functie met verantwoordelijkheid 

• Opleidingsmogelijkheden 

• Vlotte bereikbaarheid 

• Marktconforme verloning 

• Bedrijfswagen en tankkaart 

• Smartphone en laptop 

• Groepsverzekering 

• Maaltijdcheques 

• Extra vakantiedagen 

• 13de maand 

Stuur uiterlijk 9 april 2023 CV met sterke motivatiebrief naar directiesecretariaat@HospiLim.be 


