
  

De kliniek St.-Jozef Pittem, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie,  

is een vooruitstrevend middelgroot ziekenhuis. We zoeken een:   

 

MEDEWERKER PERSONEELSDIENST  
(M/V - 38 u/week – voltijds) 

Taken: 

- Samen met je collega’s sta je in voor een accurate verwerking van alle aspecten van de 
  personeels- en loonadministratie.  
- Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de contractuele gegevens, prestaties 
   en afwezigheden van jouw afdelingen.  
- Je staat in voor een correcte loonberekening in al zijn aspecten. 
- Vanuit jouw kennis van de sociale wetgeving beantwoord je praktische vragen van 
   medewerkers en leidinggevenden. 
- Je zorgt mee voor het beheer en de statistische verwerking van personeels- 
   gegevens. 
- Je ondersteunt mee het personeelsbeleid via informatie en adviezen aan de directie 
   en de direct leidinggevenden. 
- Je volgt bij dit alles systematisch de sociale wetgeving en sectorale reglementering  
   op en zorgt voor een correcte toepassing ervan. 
 

Profiel: 
- Je beschikt minstens over een bachelorsdiploma met optie personeelswerk. 

- Je hebt een grondige theoretische en praktische kennis van de sociale wetgeving. 
- Je hebt een relevante ervaring van minstens 3 jaar. 
- Kennis van de non-profitsector wordt aanbevolen. 
- Je bent vertrouwd met PC-toepassingen (Excel, Word, Outlook).  
- Ervaring met het loonpakket HORA en/of het planningspakket Tobania is een pluspunt. 
- Nauwkeurigheid en discretie zijn voor jou vanzelfsprekend. 
- Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. 
- Je werkt planmatig, neemt steeds jouw verantwoordelijkheid op en je kan goed omgaan met 
opgelegde deadlines. 
- Je hecht belang aan een open communicatie. 
 
Aanbod: 

- We bieden een voltijds contract met een tewerkstelling van 38 uur per week. 
- Verloning volgens ziekenhuisbarema’s met diverse extralegale voordelen. 

 

Solliciteren: 

- Je solliciteert vóór 15 augustus 2019 via gemotiveerde brief of via mail t.a.v.  
   mevrouw Griet Tytgat, directeur facilitaire diensten (griet.tytgat@sjp.be). 
- Je bent bereid deel te nemen aan een kennistest. 

 

Bezoek onze website: www.sintjozefpittem.be 

 

 

 


