
Pas jij in ons plaatje? 
 

 

 

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. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Om onze organisatie te ondersteunen in de verdere uitbouw van ons HR-beleid wensen het 
HR-team uit te breiden met een enthousiaste 

 

           HR-Medewerker ( 50%) 

 

Om onze organisatie optimaal te ondersteunen in haar zorgopdracht, sta je samen met je 3 collega 
HR- medewerkers en de HR-Manager in voor de uitvoering en uitbouw van ons HR-beleid.  

Jouw opdracht:  
 

✓ Samen met het sociaal secretariaat werk je mee aan een correcte loonberekening en het 

dagelijkse beheer van de personeelsadministratie en pas je de geldende regelgeving toe. 

✓ Je biedt administratieve ondersteuning bij de instrumenten van het HR beleid  (werving & 

selectie, VTO, feedbackcyclus, rapportage,…) 

✓ Je bent aanspreekpunt voor en biedt ondersteuning aan de leidinggevenden en medewerkers bij 

praktische vragen. 

✓ Samen met het team zoek je naar verbeteringen in HR- en administratieve processen en werk je 

mee aan nieuwe HR-projecten .  

✓ Als HR-medewerker rapporteer je aan de HR-Manager. 

  

Wij vragen:  
 

✓ Je beschikt minimum over een bachelor diploma in personeelsbeheer en je hebt ervaring als HR- 
generalist of payroll -medewerker. 

✓ Je hebt een goede kennis over arbeidsrecht, sociale wetgeving en HR-processen.   
✓ MS -office toepassing zijn vanzelfsprekend voor jou en je hebt reeds gewerkt met een 

loonprogramma en/of tijdsregistratieprogramma.  
✓ Je bent service gericht en draagt kwaliteit en het welzijn van medewerkers hoog in het vaandel. 
✓ Je bent pragmatisch ingesteld, een echte teamplayer die initiatief neemt, discretie en integriteit 

zijn voor jou vanzelfsprekend.  

   

Wij bieden:  
 

✓ een fijne werkomgeving in een geaccrediteerd ziekenhuis met een warme collegiale 

werksfeer, 

✓ een boeiende en uitdagende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen 

initiatief en vooral ontwikkeling, 

✓ een marktconforme verloning waarbij jouw relevante ervaring een rol speelt.   

✓ Werktijden zijn bespreekbaar. 

 

Interesse ?   

Mail dan zeker voor 15/03/2023  jouw motivatiebrief & CV naar Mevr. Ann Jamoul, HR-Manager.   
Voor bijkomende inlichtingen kan je bij haar terecht op het nummer 089/50 90 30 of via mail 
ann.jamoul@mc-st-jozef.be  met vermelding HR_feb2023 

mailto:ann.jamoul@mc-st-jozef.be

