“Dat ik mijn steentje
kan bijdragen in een
organisatie met een
positieve
maatschappelijke
impact, vind ik fijn!”

Wil je graag meer
weten over deze
vacature? Contacteer
Evi Van Dam
0499 92 50 76

Sofie

Ave Regina zoekt
Medewerker (m/v/x)
cliëntenadministratie en -facturatie

Wil jij net als Sofie je
steentje bijdragen
vanuit een
ondersteunende
functie? Mail dan je
motivatiebrief en CV
naar
jobs@averegina.be

Ave Regina is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met
gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot zwaar verstandelijke beperking. Zij kunnen ofwel bij ons
wonen, werken in ateliers, naar de voor- of naschoolse opvang komen en/of zich mobiel en ambulant laten
begeleiden. Bij dit alles spelen we in op wat ze zelf kunnen en gaan we, samen met hen, op zoek naar een
geschikte oplossing.
Voor onze ondersteunende diensten zijn we op zoek naar een medewerker cliëntenadministratie en -facturatie.
• Ben jij de collega die maandelijks kan zorgen voor een correcte en stipte facturatie?
• Ben jij een samenwerker en samendenker die met zijn collega’s wil gaan voor een gemeenschappelijk doel?
• Neem je graag verantwoordelijkheid op voor het updaten en vervolledigen van administratieve
cliëntgegevens?
• Ben je gebeten om nieuwe richtlijnen en administratieve wijzigingen vanuit het VAPH op te volgen en
informatie door te geven aan collega’s?
• Hou je van afwisseling in je administratieve takenpakket en wil je het onthaalteam sporadisch ondersteunen?
• Ben je een cijfermens en zoek je graag naar administratieve vereenvoudiging?
• Heb je bovendien een goede kennis van MS Officepakket én heb je goesting om het bewonersprogramma
ZorgOnline verder uit te diepen en te implementeren in onze organisatie?
Dan bezorg je ons best vandaag nog je motivatiebrief en CV via jobs@averegina.be (met als onderwerp van je
mail: AR Medewerker cliëntenadministratie en -facturatie 2022 09 06). Doe het ten laatste 6 september.
Ben jij voor ons de ideale kandidaat?
Dan bieden wij je een deeltijds contract van onbepaalde duur in een ambitieuze organisatie volop in
verandering, een flexibel uurrooster waarbij telewerken mogelijk is, met een verloning volgens het wettelijk
barema van de sector (PC319.01), een vergoeding woon-werkverkeer of een fietsvergoeding,
arbeidsduurverminderingsdagen volgens leeftijd, een dertiende maand en personeelskorting bij meerdere
handelszaken via Samenaankoop.

