
Project Coördinator 

    -Strategisch Aankoper 
 

HospiLim vzw werd op 14 december 2010 opgericht als structureel samenwerkingsverband 

tussen 11 Limburgse gezondheidsinstellingen, waarvan 7 algemene ziekenhuizen en 

4 psychiatrische centra. Langs de ene kant treedt zij op als aankoopcentrale voor alle mogelijke 

aankoopsegmenten van haar leden en langs de andere kant als gemeenschappelijk 

overlegplatform, waarbinnen projecten uitgewerkt worden, die ten goede komen aan de 

kwaliteit van dienstverlening aan de patiënt.  

  

Ter uitbreiding van het team is HospiLim op zoek naar een fulltime medewerker, die zich 

zowel zal bezig houden met de coördinatie en uitwerking van samenwerkingsprojecten tussen 

verschillende Limburgse ziekenhuizen, als met diverse overheidsopdrachten van de 

aankoopcentrale.  

Taakinhoud Project Coördinator - Strategisch Aankoper  
 

Daar het een tweeledige rol betreft, kan de taakinhoud als volgt opgesplitst worden: 

In de rol van Project Coördinator ga je projecten uitwerken en coördineren binnen diverse 

ziekenhuisthema’s (bvb Zorginnovatie, GDPR, …). Dit omvat o.a. volgende taken 

− het stelselmatig opbouwen van een bijzondere expertise met betrekking tot de 

ziekenhuisthema’s 

− contacten opbouwen met alle stakeholders in het brede netwerk van Limburgse 

ziekenhuizen 

− organiseren en leiden van werkgroepen 

− proactief stimuleren van de medewerkers betrokken in de uitwerking van nieuwe 

projecten  

− zorgen voor de interne en externe communicatie 

− dataverzameling, verwerking en kostprijscalculaties 

In de rol van Strategisch Aankoper ga je bijdragen aan de ontwikkeling, de implementatie en 

het onderhoud van de (aankoop)strategie van één of meerdere categorieën waaronder ICT.  

Dit omvat o.a. volgende taken: 

− het ontwikkelen van een grondige kennis in de toepassing van de wet op de 

overheidsopdrachten 

− marktonderzoek, leveranciersscreening en dossierselectie 

− de coördinatie van de verschillende aankoopdossiers in het HospiLim netwerk 

− het organiseren en leiden van werkgroepen 

− contacten opbouwen en onderhouden met de stakeholders in het brede netwerk van 

Limburgse ziekenhuizen 

− de volledige uitwerking van de eigen aankoopdossiers: opstellen van bestekken, 

publiceren van opdrachten, beoordeling van offertes van A tot Z, gunning en sluiting 

van de opdrachten, implementatie van de aankoopstrategie in de participerende 

ziekenhuizen  

 

De werkverdeling tussen beide taken is vandaag evenredig verdeeld, maar kan wijzigen 

naargelang het aantal, de complexiteit en de vooruitgang van de toegewezen aankoopdossiers 

en projecten. 



 

 

Profiel ? 
− je hebt een toepasselijk masterdiploma op zak of gelijkwaardig door ervaring 

− je hebt minimaal 5 jaar relevante project managementervaring 

− aankoopervaring is een pluspunt 

− kennis van of ervaring met ICT projecten is een pluspunt 

− ervaring in EFRO-gesubsidieerde projectcoördinatie is een pluspunt 

− je hebt kennis van de wet op de overheidsopdrachten of je bent bereid je hierin verder 

te verdiepen 

− je werkt pragmatisch, doch resultaatgericht 

− je bezit sterke relationele en diplomatische vaardigheden 

− je kan zelfstandig werken, ook in multidisciplinaire teams 

− je staat er voor open om zo nodig opleidingen te volgen met betrekking tot relevante 

ziekenhuisthema’s 

 

Wat bieden we je ? 
 

Samenwerking in een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante opleidings-

mogelijkheden en een aangename werksfeer. Je werkt nauw samen met de betrokken 

medewerkers en inhoudelijke experten bij de verschillende leden van HospiLim.  

 

We bieden een marktconforme verloning in lijn met je competenties en ervaring, aangevuld 

met extralegale voordelen zoals: 

− bedrijfswagen 

− groepsverzekering  

− opleidingsmogelijkheden 

− vlotte bereikbaarheid 

− maaltijdcheques 

− mobiele telefoon en laptop 

− extralegale vakantiedagen én anciënniteitsverlofdagen 
 

Solliciteren ? 
 

Je kan reageren door te solliciteren tot 9 januari 2020 per email: 

directiesecretariaat@hospilim.be 

 

Voeg zeker toe: 

- diploma en CV 

- sterke motivatiebrief waarin je ook de categorieën toelicht 
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