
Administratief Medewerker (40%) – Personeel&Boekhouding           

Vzw Huisartsenwachtpost Zuiderkempen zoekt een administratief medewerker (40%) voor de 

Huisartsenwachtposten in de regio Zuiderkempen (Geel, Herentals, Westerlo).  

Je komt terecht in een klein, collegiaal team.  Tijdens de week werk je samen met de collega 

boekhouding en de manager. In het weekend staan 17 medisch secretaressen klaar voor onze artsen. 

Samen vormen wij 1 team en staan we in voor de urgent medische zorgen in onze regio.  

Onze ideale collega is een administratieve duizendpoot. Ervaring met personeelsadministratie en 

boekhouding is van belang. Ben je daarnaast ook geïnteresseerd in diverse administratieve opdrachten 

dan ben jij ons ontbrekend puzzelstuk. 

Functie: Deeltijds – 2 werkdagen in de week ; maandag en vrijdag – 7u30 tot 15u30. 

Plaats tewerkstelling: wachtpost Geel 

Functie inhoud: 

o HR administratie (payroll 20 medewerkers) 

o Boekhouding: hulp en back up voor onze boekhoudkundig medewerker 

o Taken met betrekking tot het beheer van de wachtpost: 

▪ Stockbeheer medische materialen 

▪ Beheer van de gebouwen: oplossen van facilitaire problemen. 

o  Administratief beheer van de wachtdiensten (250 huisartsen)  

▪ Up to date houden van de gegevens van de artsen (ledenregister) 

▪ 2 keer per jaar een wachtrooster opmaken via een medisch programma 

▪ Wekelijks problemen en/of klachten analyseren en oplossen met betrekking 

tot ons centraal oproepnummer 014 22 22 00 

▪ Wekelijkse analyse van de feedback van de artsen: voorstellen uitwerken tot 

verbetering en kwaliteitsverhoging 

o RIZIV rapportage: opmaken van jaarverslagen, statistieken, subsidiedossiers 

o Algemene administratieve opdrachten. 

Wij zoeken iemand met een : 

✓ Je hebt ervaring met personeelsadministratie en boekhouding. 

✓ Je bent een administratieve krak. De office programma’s word, excel, outlook, powerpoint 

beheers je vlotjes. 

✓ Je kan zeer zelfstandig kan werken in teamverband. 

✓ Je bent een daadkrachtige collega die breder kijkt dan zijn/haar eigen takenpakket en 

collegiaal om bij te springen waar nodig.  

✓ Je hebt oog voor efficiëntie en verbetering en zin voor orde, netheid en hygiëne  

✓ Neutraal en vertrouwelijk in de omgang en met gegevens 

✓ Je hanteert een open, maar zakelijke & professionele communicatie 

Interesse?  

Neem contact op met mieke.muys@wpzk.be voor meer informatie en/of kandidaatstelling. 

 

mailto:mieke.muys@wpzk.be

