AZ Sint-Jozef Malle is een ambitieus algemeen ziekenhuis en een belangrijke speler in het regionale
zorglandschap. Samen met PC Bethanië zijn we gevestigd op een groen domein in Malle-Zoersel. Naast de
tweedelijnszorg bieden we een waaier aan specialisaties. Professionele en warme zorg, daar staan we voor! Onze
staf van 110 artsen en onze 900 medewerkers maken hier samen dagelijks werk van. AZ Sint-Jozef Malle en PC
Bethanië maken deel uit van vzw Emmaüs. Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of
nationaliteit. Wij zijn op zoek naar een (m/v):

Beleidsverantwoordelijke administratie en financiën (100 %)
Functie

•
•

Je zet in op procesoptimalisaties over de diensten van het departement heen. Je bewaakt de onderlinge
samenhang en communicatie tussen de diensten en vormt een brugfunctie tussen het financieeladministratief departement en de andere departementen binnen het ziekenhuis
Samen met je team van twee beleidsmedewerkers:

•
•
•
•
•
•

formuleer je adviezen en voorstellen aan de directie m.b.t. het optimaliseren van financiële
middelen,
maak je analyses voorbereidend aan de begroting, kwartaalsopvolgingen en jaarrekening
zorg je voor analyses, rapporten, dashboards en indicatoren voor de (medische) diensten binnen
het ziekenhuis aan de hand waarvan ze hun beleid kunnen voeren

Je ontwikkelt waar nodig systemen en meetinstrumenten en staat mee in voor optimalisatie van
dienstoverschrijdende procesflows en projectwerking
Je werkt actief mee aan de ontwikkeling van een beleids- en jaaractieplan en genereert een boordtabel
met KPI’s voor het departement.
Je start en volgt projecten op i.k.v. het realiseren van het beleidsplan
Je zet de klant centraal, werkt proactief en zet in op continue verbetering van de dienstverlening
Je coacht je team en je faciliteert hen bij veranderingen. Je ondersteunt hen in hun dagelijkse activiteiten
en stimuleert hen om verder te groeien
Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de financieel-administratief directeur en neemt waar nodig
gedelegeerde bevoegdheden waar. Je vervangt de directeur bij haar afwezigheid

Profiel

•
•
•
•
•
•
•

Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een economische richting en hebt minstens 5 jaar ervaring in
een gelijkaardige functie. Een master in ziekenhuismanagement is een extra troef
Je bent vanzelfsprekend sterk in het hanteren van IT- en MS Office-toepassingen
Je bent een geboren peoplemanager. Je coacht medewerkers op een ontwikkelingsgerichte manier
Je hanteert een open en authentieke, maar ook diplomatische en bedachtzame communicatiestijl
Je bent analytisch sterk en vertaalt jouw analyses makkelijk in een concreet advies en/of oplossing
Je blijft resultaatsgericht werken, ook bij wisselende noden en vragen en in piekperiodes
Je blijft groeien door duurzaam te investeren in je eigen ontwikkeling. Je inspireert anderen door je eigen
kennis en ervaring spontaan te delen

Aanbod
Contract van onbepaalde duur. Boeiende baan in een dynamische omgeving met een aangenaam collegiaal
klimaat. Salaris volgens ziekenhuisbarema’s met overname van relevante anciënniteit. Ruime kansen op
bijscholing, zowel intern als extern. Tal van voordelen: neem een kijkje op www.azsintjozef-malle.be,
Werken bij, Troeven. Deze functie biedt reële doorgroeimogelijkheden binnen de Emmaüs-groep.
Meer info of solliciteren?
Mail uw motivatie brief en cv naar KrisHeeren via kris@kingalfonso.be of bel 0471 81 60 08 De volledige
functiebeschrijving en andere nuttige informatie vindt u op www.kingalfonso.be

