Medewerker
Gezondheidszorgen (M/V/X)
Voltijds contract van onbepaalde duur

Wie wij zijn

De Landsbond van Liberale Mutualiteiten is het overkoepelende orgaan van de Liberale
ziekenfondsen. Het woord Landsbond klinkt je misschien niet bekend in de oren. Begrijpelijk, want
als lid van een ziekenfonds sta je in contact met je ziekenfonds, niet met een Landsbond.
Wat wij doen

Wij ondersteunen de werking van de ziekenfondsen. Daartoe hebben wij verschillende
specialisaties samengebracht onder één dak: medische en juridische experten, maar ook knappe
koppen inzake uitkeringen, extra voordelen, communicatie… Er gebeurt uiteraard heel wat
overleg met het RIZIV en met andere ziekenfondsen.
Wij zoeken versterking

Voor onze dienst Gezondheidszorgen in
enthousiaste medewerker gezondheidszorgen.
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Wat jij (graag!) doet als Medewerker Gezondheidszorgen







Je volgt de evoluties van de reglementering inzake gezondheidszorg op, zowel wat de
verplichte als de aanvullende verzekering betreft.
Je werkt samen met het Rijksinstituut van Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) en stelt
statistieken op met betrekking tot het domein gezondheidszorgen.
Je staat in voor het volledig beheer van deze dossiers.
Je ondersteunt de mutualiteiten: je stelt informatie ter beschikking en beantwoordt hun
vragen in het Nederlands en het Frans.
Je geeft eventueel vormingen.

Je profiel
 je hebt ten minste een bachelordiploma of je beschikt over relevante ervaring op dit








gebied. Ervaring in de ziekenfondswereld of de sociale zekerheid is een pluspunt.
Je bent Nederlandstalig maar je kan je zowel schriftelijk als mondeling in het Frans
uitdrukken.
Je bent vertrouwd met Microsoft Office, vooral Excel (statistiek) en werkt nauwgezet.
Je bent nieuwsgierig, analytisch en ontrafelt graag reglementering en richtlijnen.
Je werkt gestructureerd: je begrijpt de globale context, je hebt oog voor detail, je bent
ordelijk en je laat niets aan het toeval over.
Je bent vindingrijk en je rondt projecten succesvol en op tijd af.
Je houdt van variatie in je werk en je stemt je af op de evoluties in de materie.
Je bent een teamspeler.

Aanbod








Voltijds contract van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving.
Je werkt in een voltijdse 36-uren week. Ons glijdend uurrooster in combinatie met een
aantrekkelijke vakantieregeling zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd. Op
geregelde tijdstippen kan je van thuis uit werken.
Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques, een groeps- en
hospitalisatieverzekering, exclusieve personeelskortingen bij honderden bedrijven,
gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer + parkeermogelijkheid,…
Plaats van tewerkstelling: Brussel (Halte Louiza)

Spreekt deze vacature van medewerker gezondheidszorgen je aan?

Stuur je motivatiebrief en cv naar:
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Peter Christiaens
Personeelsdienst
Livornostraat 25
1050 Brussel
of via e-mail: jobs@mut400.be

