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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. 

Omwille van continue business kijken we samen met 
de Finance Manager voor deze nieuwe functie naar 
iemand die verantwoordelijk is voor het opvolgen van het 
financiële en boekhoudkundige proces.

Je takenpakket bestaat uit:

• Jij zal het centraal aanspreekpunt zijn voor Accounts 
PJe beheert en coördineert de boekhouding van verschil-
lende Belgische en Nederlandse entiteiten
• Accountingmethodes, -beleid en -principes in de Belgis-
che GAAP uittekenen en implementeren alsook het BTW 
proces in BE en NL
• Waarborgen van correcte, dagdagelijkse boekhouding.
• Plannen en coördineren van de betalingen, je volgt mee 
de liquiditeiten op
• Procesverantwoordelijke voor de maand- en jaarafsluit-
ing (incl. provisies)
• Fiscale aangiftes
• Assets management
• Contactpersoon voor externe auditor
• Opmaken verkoopfacturen van alle contractuele dien-
sten
• Coördineren van de goedkeuringsflow voor dienstenfac-
turen

Welke competenties vinden 
we graag in jouw profiel terug?

• Diploma in een financiële richting of gelijkwaardig door 
minimum jaar werkervaring
• Al enkele jaren ervaring opgedaan als boekhouder
• Je bent zeer plichtsbewust en gaat zorgvuldig te werk. 
De juiste en actuele cijfers worden immers verworven 
mede door jouw persoonlijke inzet en handelingen
• Procesmatig en detailgericht denken
• Kennis van SAP
• 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.
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