
  
  

 

 

Kliniek Sint-Jozef vzw, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie te Pittem www.sintjozefpittem.be is 
een open, gespecialiseerd en vernieuwend psychiatrisch ziekenhuis. Dagelijks bieden we zorg aan 200 
patiënten en onze 320 personeelsleden zetten zich in om, met respect voor ieder, een aangepaste en 
gepersonaliseerde behandeling te waarborgen. 
 
In het kader van het naderend pensioen van de huidige Financieel Directeur zijn we op zoek naar een 

 

Financieel-Administratief Directeur 
Met zin voor leiderschap en een passie voor financieel beleid 

Functie 

Als Financieel-Administratief Directeur en lid van het Directiecomité ben je verantwoordelijk voor alle 
financiële, ICT- en administratieve aspecten in het ziekenhuis. Je tekent mee de lijnen uit voor de 
ambitieuze toekomstplannen van het ziekenhuis en je staat in voor een dynamisch en strategisch 
financieel beleid. Je formuleert adviezen voor de uitvoering van strategische beslissingen en je bent de 
teamcoach van alle financiële en administratieve diensten. 

 Je werkt met trots mee aan het uitzetten en uitvoeren van het ziekenhuisbeleid in al zijn 
aspecten. 

 Je bent eindverantwoordelijk voor het financiële en administratieve ziekenhuisbeleid: Je verzorgt 
de controlling en je coördineert de boekhouding, de facturatie, de personeelsadministratie, het 
medische secretariaat, de onthaaldienst en de dienst ICT. 

 Je bouwt verder aan een gestructureerde financiële en administratieve aanpak en staat in voor 
een kwaliteitsvol investerings- en financieel beleid met aandacht voor structuur, optimalisatie en 
digitalisatie.  

 Je stuurt, coacht en inspireert de financiële en administratieve medewerkers.  

Profiel 

 Je beschikt over een masterdiploma in een economische richting.  Ervaring in een ziekenhuis is 
een grote plus. 

 Je hebt een duidelijk inzicht en een proactieve visie m.b.t. het financieel en administratief beleid 
van het ziekenhuis.  Je voert een beleid inzake digitalisering. 

 Je hebt voeling met de (geestelijke) gezondheidszorg en een brede interesse in alle 
beleidsaspecten van een ziekenhuis. 

 Je combineert hands-on met een strategisch inzicht.  

 

http://www.sintjozefpittem.be/


  
 

 

 

 

 

 Je bent overtuigd van een sterke overlegcultuur en bent bereid om je in te schrijven in de 
waarden van het ziekenhuis: verdraagzaamheid, empathie, dialoog en transparantie. 

 Je bent een geboren people manager en teamplayer. 

 Je draagt klantgerichtheid & kwaliteit hoog in het vaandel. 

 

Aanbod 

 Je krijgt een uitdagende job met ruime verantwoordelijkheid in een dynamisch en aangenaam 
werkklimaat.  Hierbij komt de kans tot levenslang leren en een aantrekkelijke verloning 
overeenkomstig ervaring, aangevuld met extralegale voordelen.   

Ga jij de uitdaging aan?  

Mail dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv naar Liantis talent services 

 t.a.v. Bart Van Loo via jobs@liantis.be of registreer je online via onze jobsite liantis.jobs   

 

Over Liantis 
 
Liantis ondersteunt al wie onderneemt en/of mensen tewerkstelt. Bij ons vind je een vertrouwde 
compagnon de route die je vanuit een geïntegreerde aanpak op elk moment van je ondernemerstraject 
de gepaste oplossing aanreikt: van de start als zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de 
uitbouw van een HR- en welzijnsbeleid, via de bescherming tegen risico’s tot aan de pensionering. Dat 
doen we zowel digitaal als op één van onze 60 locaties in België. Zo zorgen we ervoor dat ondernemende 
mensen op hun twee oren kunnen slapen voor al hun mensenzaken 

mailto:jobs@liantis.be

