vzw werft aan:

Directeur (M/V)

Avalon vzw gelegen te Buggenhout, Broekstraat 27, ondersteunt personen met een ernstige fysieke
beperking door het aanbieden van een woonvoorziening en alle daartoe nodige ondersteuning en dit met
respect voor ieders eigenheid. De dialoog tussen bewoners, medewerkers, vrijwilligers en Avalon vzw
binnen een regionale/intersectorale verankering, is daarbij essentieel.

Functie:
Als directeur ben je samen met het beleidsteam verantwoordelijk voor het leiden en coördineren van de
organisatie met het oog op het realiseren van de doelstellingen die in overleg met de Raad van Bestuur
worden vastgelegd.
Meer specifiek heb je volgende bevoegdheden en taken:
•
•
•
•
•
•

Je bent eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het agogisch, HR, financieel, ICT- en
administratief beleid.
Je neemt de nodige initiatieven om een kwaliteitsvolle zorg te waarborgen.
Je werkt sturend, motiverend en coachend naar het beleidsteam en de andere medewerkers.
Je bouwt een effectief en open communicatiesysteem uit.
Je vertegenwoordigt de organisatie en onderhoudt goede contacten met subsidiërende overheden.
Je monitort continu de wijzigingen in het zorglandschap.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een master opleiding genoten of gelijkwaardig door extra ervaring.
Je hebt 5 à 10 jaar ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in de zorgsector.
Je bent een welzijnsgerichte ondernemer die strategisch en netwerkgericht kan denken.
Je bent een uitstekende manager die vlot toegankelijk is voor zijn medewerkers.
Je hebt affiniteit met het financiële en je kunt vlot overweg met ICT toepassingen.
Je bent een teamspeler met een sterke en dynamische persoonlijkheid.
Je bent besluitvaardig en in staat om beslissingen (gedragen door de RVB) te nemen en te
implementeren.
Je bent communicatief vaardig (mondeling/schriftelijk, intern/extern).
Je hebt kennis van/ervaring met veranderingsprocessen.
Je wil op een positieve wijze meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van Avalon vzw.
Je bent bewust van het feit dat een inbedding in de plaatselijke dorpsgemeenschap een belangrijke
troef is voor de verdere uitbouw van Avalon vzw.

Aanbod:
•
•
•
•
•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur;
Een competitief loon volgens barema’s PC 319.01 aangevuld met een pakket extralegale voordelen;
De mogelijkheid om een algemeen leidinggevende functie uit te oefenen in een professionele,
dynamische en sterk evoluerende organisatie;
De nodige ondersteuning door een gemotiveerde Raad van Bestuur;
Plaats tewerkstelling: Buggenhout;
Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk.

Interesse:
Stuur jouw sollicitatie met CV naar karel.teck@gmail.com, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Je wordt in
geval van verdere kennismaking met ons zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. Het is mogelijk
dat wij in een tweede fase een assessment voorzien. Verdere informatie kan je vragen bij de Voorzitter,
0477/38 38 10 of bij mevrouw De Maeyer Rita, bestuurder, 0473/53 83 12.

