STAFMEDEWERKER FINANCIËLE DIRECTIE
Interne en externe vacature

JOUW FUNCTIE
Als stafmedewerker financiële directie ondersteun en adviseer je de directie over het behouden van
een financieel gezonde positie voor het ziekenhuis en het voldoen aan de wettelijke financiële
verplichtingen. Je komt terecht in een dynamisch en gemotiveerd team binnen ons financieel
departement waarin iedere medewerker een grote expertise heeft binnen zijn vakgebied.
Jouw takenpakket bestaat uit:


Opvolgen van Budget van Financiële Middelen:
o
o
o
o



Opvolgen van financiële overeenkomsten, dossiers, verzekeringen:
o
o
o



Je ondersteunt de financieel directeur in de opmaak van de financiële regeling en de
daaruit voortvloeiende financiële overeenkomsten
Je volgt de uitvoering van financiële overeenkomsten met artsen en zelfstandigen verder
op
Je volgt schadedossiers en verzekeringspolissen op

Uitvoeren van kostprijsberekeningen en kosten / batenanalyses:
o
o



Je controleert en analyseert het BFM en je rapporteert hierover aan de financieel directeur
Je volgt de wetgeving rond het BFM op en je rapporteert over wijzigingen
Je maakt de begroting m.b.t. het BFM op
Je verzorgt de nodige jaarinfo aan de FOD / VIPA, je onderhoudt contact met
overheidsinstanties

Je doet kosten / batenanalyses op m.b.t nieuwe inkomsten-genererende initiatieven en
investeringen en doet kostprijsberekeningen
Je coördineert de opmaak van de Technische Financiële Plannen (VIPA)

Beheer van de liquiditeiten:
o
o

Je volgt de liquiditeitspositie van het ziekenhuis op, maakt toekomstprognoses en je
rapporteert hierover aan het Financieel Comité
Je beheert de beleggingen en leningen in overleg met de financieel directeur en volgt deze
op

JOUW PROFIEL








Je hebt een masterdiploma in een economisch – financiële, of juridische richting
Je hebt min. 10 jaren relevante werkervaring binnen een financiële setting
Je hebt een uitstekende kennis van ziekenhuiswetgeving – en financiering
Je bent vertrouwd met regelgeving voor overheidsopdrachten
Je hebt kennis van financiële analyse technieken, tools en financiële producten
Je kan goed analyseren en je bent oplossingsgericht
Je gaat proactief en resultaatgericht te werk. Je bewaakt de voortgang in projecten en anticipeert hierbij
op knelpunten of belemmeringen
 Je levert punctueel en nauwkeurig werk af, ook bij complexe en omvangrijke taken
 Je toont een grote werk – en organisatiebetrokkenheid en je zet je in om de doelstellingen
van het ziekenhuis mee te helpen bereiken

ONS AANBOD











Een voltijds contract van onbepaalde duur
Verloning volgens de IFIC – barema’s rekening houdend met jouw relevante anciënniteit
Eindejaars- en attractiviteitspremie
Mogelijkheden voor interne en externe vorming
Een gratis hospitalisatieverzekering
Woon-werk vergoeding: fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer, vergoeding auto/moto/bromfiets
Kinderdagverblijf Beregoed gelegen op campus Sint-Lucas
Gratis parkeergelegenheid
Maaltijden aan gunstige prijzen
Korting in diverse handelszaken, pretparken, wellness, …

CONTACT
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:
Evi Van de Steene, medewerker werving & selectie, 09 224 58 15.

INTERESSE?
Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en cv elektronisch door via onze
website www.azstlucas.be.

Christine Van der Hoogerstraete
Directeur personeel & organisatie
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