PTC Rustenburg (72 bedden en 20 plaatsen nabehandeling) en CPR Inghelburch (70 plaatsen
dagbehandeling) zijn kleinschalige organisaties die gespecialiseerde hulp aanbieden voor mensen met
psychische en psychiatrische problemen. Beiden zijn ingebed in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg
Noord-West-Vlaanderen en maken deel uit van vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’.

Ben jij een enthousiaste medewerker personeelsadministratie,
dan zijn wij naar jou op zoek!
WAT WE AAN JOU TOEVERTROUWEN
•
•
•

Je beheert verschillende administratieve processen zoals oa. loonadministratie, opvolging
contracten, ziekte registratie, loopbaanonderbrekingen,,…
Je werkt nauw samen met de collega personeelsadministratie.
Je werkt voor beide organisaties en in overleg met collega’s in de vzw.

WAT WE VAN JOU VERWACHTEN
•
•
•
•
•
•
•

Sterke PC-vaardigheid en kennis van sociale wetgeving.
Ervaring met Easypay en Saga is een meerwaarde.
Een nauwkeurige werker met een proactieve houding.
Een lerende attitude om op basis van feedback en opleiding jezelf verder te ontwikkelen.
Een vlotte communicatieve teamspeler die ook zelfstandig aan de slag kan.
Een flexibele planner die dagelijkse taken en projectwerking kan combineren.
Je genoot een bacheloropleiding met optie personeelswerk of HR, of gelijkwaardig door
ervaring.

WAT WE JOU BIEDEN
•
•
•
•
•

Een gevarieerde job in twee kleinschalige organisaties, die zich positioneren in het sterk
evoluerende GGZ-landschap.
Een boeiende dynamische werkomgeving in volle ontwikkeling
Een deeltijds (32/38) contract onbepaalde duur met overname van relevante anciënniteit
Verloning volgens de sectorale barema’s (IFIC 14) met extra legale voordelen
(hospitalisatieverzekering, benefits@work, fietslease)
Indiensttreding zo snel mogelijk.

GEPRIKKELD ?
Solliciteer voor 01/10/2021 met jouw cv en motivatiebrief via één van deze links:
http://www.ptcrustenburg.be/werk-stage
https://www.inghelburch.be/nl/vacatures
Sollicitatiegesprekken worden ingepland op woensdagnamiddag 06/10, hou dit alvast vrij.
Voor extra info kan je terecht bij Ann Vermet 050 32 53 20
Wij kijken alvast uit naar je kandidatuur en laten je snel weten wat de volgende stappen zijn binnen
de selectieprocedure.

