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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. 

Hoe kan jij ons helpen?

• Jij zal het centraal aanspreekpunt zijn voor Accounts 
Payable (+/- 125K facturen handelsgoederen te verwerk-
en per jaar)
• Je neemt het ganse proces in handen van factuur van 
de leverancier tot volledige verwerking in SAP
• Je onderzoekt de mogelijkheden om samen met de lev-
erancier tot oplossingen te komen in functie van automa-
tisering (EDI/E-invoicing)
• Je bepaalt de gepaste controles bij de betaling van de 
dienstenfacturen
• Je bent ook verantwoordelijk voor het aansturen van 
mensen (team van 4 personen)

Ben jij de persoon die we zoeken?

• Enkele jaren ervaring met het facturatieproces en de 
verwerking hiervan
• Ervaring met aansturen en motiveren van een team
• Procesmatig denken
• Zaken projectmatig uitwerken
• Zich voldoende uitdrukken in Engels en Frans;
• Kennis van SAP is een pluspunt
• Communicatief ingesteld

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.

www.hospitallogistics.eu

Accounts Payable Team Lead

TEAM
Finance

LOCATIE
Aarschot, 
België


