Dossierbeheerder
Internationale Overeenkomsten (m/v/x)
Voltijds contract – onbepaalde duur
Je functie
·
·
·
·
·
·

Je zorgt voor een kwaliteitsvolle en professionele afhandeling van de dossiers uitkeringen van
onze leden die in het buitenland wonen.
Je verwerkt, analyseert en controleert betalingen van medische zorgen in het buitenland.
Je verzorgt op een klantvriendelijke manier de telefonische contacten met onze interne en
externe klanten. Je informeert hen en ondersteunt hen bij vragen over de dossiers binnen
jouw takenpakket.
Je neemt deel aan overlegmomenten met de verantwoordelijken en je collega’s van de
verschillende cellen Internationale Overeenkomsten.
Je staat in voor verschillende andere administratieve taken.
Samen met je collega’s bouw je verder aan het goede imago van onze dienstverlening.

Je profiel
·
·
·
·
·
·
·
·

Je beschikt over een bachelor diploma of hebt 3 jaar relevante werkervaring.
Je hebt interesse in de RIZIV-wetgeving en bent bereid je hierin te verdiepen.
Je bent flexibel en stressbestendig.
Je werkt graag ordelijk en heel nauwkeurig.
Je bent klantgericht en werkt graag samen met anderen.
Je neemt voldoende initiatieven ter verbetering van je eigen taken en de werking van de
dienst.
Je bent vertrouwd met het MS Office pakket (Word, Excel, Outlook).
Een basiskennis van het Frans is een vereiste. Een goede kennis Frans is een pluspunt.

Je werkomgeving
Naast het ondersteunen en informeren van de plaatselijke ziekenfondsen, houdt de dienst
Internationale Overeenkomsten zich vooral bezig met de financiële verrekening van uitgaven
medische verstrekkingen verleend in het buitenland van zowel Belgische als buitenlandse
verzekerden. De dienst beheert ook de EEG-dossiers van Belgische en buitenlandse verzekerden
met het oog op toekenning van een uitkering door de ziekenfondsen. Daarnaast vertegenwoordigt
hij de landsbond in technische commissies, internationale projecten, het RIZIV en de werkgroep
Internationale Overeenkomsten van het NIC.

Ons aanbod
·
·
·
·
·

Je krijgt de kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk
engagement.
Wij zijn gevestigd in hartje Brussel op wandelafstand van de treinstations
Brussel-Noord en Brussel-Centraal.
Wij bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur in een stabiele
werkomgeving met een uitgebreid vormingsaanbod.
Je werkt in een voltijdse 36-urenwerkweek met vrije namiddag. Ons
glijdend uurrooster zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd.
Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques,
een groepsverzekering, 100% vergoeding woon/werkverkeer
(aan tarief openbaar vervoer) en een hospitalisatieverzekering bij
één van onze ziekenfondsen.

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.
Dit doen wij o.a. met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle diensten,
een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen… en met een
ijzersterk engagement. Want…

Iedereen telt mee. Altijd.

Interesse?
Solliciteren doe je via onze jobsite uiterlijk op 24/06/2018.
Surf hiervoor naar https://jobs.devoorzorg-bondmoyson.be/vacatures/dossierbeheerderinternationale-overeenkomsten
Meer informatie vind je in de functiebeschrijving. Voor bijkomende inlichtingen contacteer je
Hilde Van de Velde, verantwoordelijke Internationale Overeenkomsten (02/515.03.09 of
hilde.vandevelde@socmut.be).

Selectieprocedure
Op basis van je motivatiebrief en CV gebeurt een eerste selectie. De selectie zelf vindt plaats op
04/07/2018, de eindselectie op 10/07/2018.

Meer info?
Voor algemene informatie over de Socialistische Mutualiteiten surf je naar www.devoorzorg.be of
www.bondmoyson.be. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn.
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan
afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.
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