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Hospital Logistics NV is al vele jaren een vertrouwde 
naam in de Belgische en Nederlandse zorgwereld als 
logistieke partner van ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Een dienstverlener die, via een unieke, innovatieve, 
100% klantgerichte aanpak, actief bijdraagt tot 
minder administratieve en logistieke kosten en een 
verdere optimalisatie van de zorgverlening. Vanuit de 
hoofdzetel in Aarschot, een distributiecentrum in België 
en vier distributiecentra in Nederland zetten ruim 300 
gespecialiseerde medewerkers zich elke dag in voor een 
logistieke service die vandaag al rekening houdt met de 
zorgbehoeften van morgen.

Verantwoordelijkheden

• Beheren van het bestand aankoopprijzen leveranciers.
• Periodiek controleren en verrekenen van de afgesproken 
prijzen met leveranciers in functie van de effectieve 
aanrekeningen aan de klanten.
• Fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers voor vragen 
op het vlak van aankoopprijzen.
• Opvolgen van budgetassumpties en toepassen van 
klantenfacturaties met betrekking tot transport en 
uitgevoerde magazijndiensten in navolging van contractuele 
bepalingen.
• Opmaken van voorzieningen op maandeinde aangaande 
openstaande inkooporders.
• Analyseren van de gerealiseerde marge op 
handelsgoederen met aanduiding van acties voor 
verbetering.
• Verder ontwikkelen en verfijnen van inzichtelijke interne 
financiële rapporteringen.
• Voorbereiden van budgetten en tussentijdse prognoses.
• Uitvoeren van ad hoc projectmatige analyses.
• Opvolgen van de uitrol en implementatie van e-invoicing 
binnen het klantenportfolio.

Welke competenties vinden we graag in jouw profiel 
terug?

• Bachelor of master in een economische/financiële 
richting of gelijkwaardig door ervaring.
• Analytisch vermogen met aanleg voor kritische 
interpretatie van cijfers.
• Zin voor detail en accuraatheid in uitvoering.
• Stressbestendigheid naar interne deadlines.
• Vlotte communicatie en coördinatie met andere 
afdelingen en externe partijen.
• Gedegen praktische kennis van Excel, Word en 
Powerpoint.
• Ervaring is SAP, QlikView en QlikSense strekt tot 
aanbeveling.

Wat bieden we je?

Een uitdaging. En wat voor één. Een rol in een bedrijf met 
perspectieven, waar de klanten binnen de gezondheidszorg 
centraal staan. Een rol van betekenis waar je een verschil 
kunt maken binnen een ambitieus kader. Een competitief 
loon en extralegale voordelen zijn inbegrepen.
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