
 

 

Back office talent zorgadministratie   

Voor de uitbreiding van onze Backoffice op ons hoofdkantoor in Amsterdam zoeken wij een nieuwe 

collega.  

Wie zijn wij: 

De Levéo groep is een Instelling voor Geestelijke gezondheidszorg actief in behandeling en begeleiding van 

Kind, Jeugd en Volwassenen. Wij doen dit met onze drie dochterbedrijven Carehouse, Perspectief en De 

OpgroeiPraktijk. Met 15 vestigingen en een team van inmiddels ruim 150 professionals begeleiden we 

jaarlijks ruim 2000 jeugdigen en 500 volwassenen. 

Functie omschrijving: 

Samen met je collega’s van de Backoffice, de behandelaren en begeleiders draag je zorg voor  een correcte 

en complete zorgadministratie op cliëntniveau voor ruim 2000 cliënten en 40 opdrachtgevers. 

Je taken zijn onder andere het verzorgen van zorgdeclaraties via Vecozo berichtenverkeer en het beheer 

van onze zorgadministratie en zorgcontracten. Daarnaast ondersteun je bij het applicatiebeheer en 

informatiemanagement.  

 

Om samen met ons succesvol te zijn is het belangrijk dat: 

 Je tenminste beschikt over een MBO 4 diploma en bij voorkeur beschikt over HBO werk- en 

denkniveau; 

 Je werkervaring hebt in het werken met zorgadministratie en het Vecozo digitaal berichtenverkeer 

(Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning); 

 Je kennis hebt van en affiniteit met het werken met Office, Excel en (zorg)software applicaties; 

 Je een topper bent in het organiseren en beheren van complexe administratieve en financiële 

processen en hier blij van wordt; 

 Je klantgericht bent en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve 

vaardigheden; 

 Je analytisch, accuraat en stressbestendig bent en planmatig naar deadlines toe werkt. 

 

Wij bieden: 

Wij bieden je een interessante baan voor circa 20 uur per week in een jonge en dynamische organisatie met 

een no-nonsense cultuur. Naast de ruimte voor eigen initiatief en professionele ontwikkeling bieden wij jou 

een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket op basis van de CAO GGZ.  

 



 

 

Reageren: 

Ben je enthousiast geworden en wil jij jouw bijdrage leveren aan het succes van de Leveo Groep? Stuur dan 

je sollicitatie naar: solliciteren@leveo.nl  Meer informatie over onze klanten kun je vinden op onze websites.  
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