
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. 
 

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

 

             HR-Business Partner / HR-Medewerker 

 

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:  
 

✓ Je werkt mee aan de verdere uitbouw en implementatie van diverse HR-instrumenten  (zoals de 

feedbackcyclus, introductie - en vorming, verzuimbeleid , ….) en diverse HR-projecten. 

✓ Je initieert en assisteert bij de rekrutering en de selectieprocedure. 

✓ Je zoekt naar verbeteringen in HR- en administratieve processen.  

✓ Je adviseert en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers met raad en daad vanuit je HR-expertise in 

hun verdere groei en bij praktische vragen. 

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

personeelsadministratie en pas je de geldende regelgeving toe. 

✓ Je levert input voor diverse rapportages. 

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

  

Wij vragen:  
 

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

✓ Je hebt een goede kennis over arbeidsrecht, sociale wetgeving, psychosociaal welzijn en HR-processen.   
✓ 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 

ontwikkeling, 

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

 

Interesse ?   

Mail dan zeker voor 30 maart 2022  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.  


