
Pas jij in ons plaatje ? 

Het Medisch Centrum St.-Jozef, filevrij gelegen in Munsterbilzen, is een psychiatrisch ziekenhuis en een 
psychiatrisch verzorgingstehuis dat warme zorg en behandeling op maat biedt aan kinderen en jongeren, 
volwassenen en ouderen.  Hiervoor zetten onze 600 medewerkers zich elke dag met hart en ziel in. 
Competente, contente medewerkers en de systematische verbetering van kwaliteit en veiligheid zijn 
strategische prioriteiten. 
 

 

             Medewerker boekhouding  80%-100% 

 

De dienst boekhouding  is een dienst die optimale en efficiënte administratieve ondersteuning kan 

aanbieden binnen de context van de zorgvoorziening met inachtneming van de toepasselijke 

wetgeving en met respect voor de privacy. 

Ten aanzien van het beleid beschikt zij over essentiële bestuurlijke informatie en waakt zij mede over 

de naleving van wetgeving en toepasselijke controles. Door de communicatie met de patiënt is zij een 

uithangbord voor de organisatie. Als centraal punt in de registratie, facturatie en boekhoudkundige 

verwerking werkt zij  nauw samen met andere diensten. 

Jobinhoud  

• Als medewerker van de dienst boekhouding biedt je ondersteuning in de diverse taken 
binnen de dienst. 

• Je rapporteert aan het diensthoofd van de boekhouding. 

• Je staat o.a. in voor de algemene boekhouding en de rapportering aan de overheid via de 
geëigende kanalen 

• Je volgt de regel- en wetgeving mee op met betrekking tot de jouw toegewezen 
activiteitendomeinen 

• Je denkt open en kritisch mee over de processen en doet voorstellen tot verbetering waar 
mogelijk.  

• Via deze functie draag je jouw steentje bij tot een kwalitatieve en innovatieve zorg binnen 
een team van 7 medewerkers. 

 

Wij vragen  

• Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma in een bedrijfseconomische richting.  
• Je werkt gestructureerd en erg nauwkeurig. 
• Je bent communicatief met een vriendelijke maar kordate inslag. 
• Je hebt kennis van Excel en Word.  
• Je bent Integer: Je handelt op een eerlijke, betrouwbare en consequente manier. 
• Je bent een teamplayer en werkt actief samen binnen een team. Je hebt de nodige 

flexibiliteit om te ondersteunen waar nodig.  
• Je levert bijdrage aan een prettige werksfeer, bent sociaal en komt afspraken na. 

 

 



Wij bieden 

• Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. 

• Baremieke verloning met alle sociale voordelen van de sector. 

• Een boeiende job met permanente uitdagingen en groeikansen 

• ... en dit binnen een sector in volle evolutie 
 

 

Bijkomende inlichtingen? 

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan u zich wenden tot  

Els Bijnens via het nummer 089/50.91.11 of via e-mail els.bijnens@mc-st-jozef.be. 

 

Interesse? 

Schriftelijke sollicitaties met uitgebreid curriculum vitae dienen gericht ter attentie van 
Ann Jamoul, HR-manager, Abdijstraat 2 te Bilzen of sollicitatie@mc-st-jozef.be en dit uiterlijk tot  

13 mei.  
 


