DIRECTEUR (M/V)
Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als werkgeversorganisatie initiatieven in Vlaanderen en
Brussel uit jongerenwelzijn, ondersteuning van personen met een handicap, gezinsondersteuning,
kinderopvang en vrijwilligerswerk.
Je vindt meer informatie over de organisatie op: www.vlaamswelzijnsverbond.be.
Functiebeschrijving
In een sterk veranderend welzijnslandschap ben je als directeur van een ledenorganisatie mee
verantwoordelijk voor de uitbouw van een kwaliteitsvol welzijnsbeleid.
Vanuit de missie van het Vlaams Welzijnsverbond bouw je een performante organisatie uit. Je
werkt samen met de leden aan een programma voor meer welzijn.
Je bent de spreekbuis van de organisatie en de vertegenwoordiger binnen het sociaal overleg.
Je staat in voor het algemeen beheer (statutair, financieel, personeel) van de vereniging.
Profiel
- je hebt een sterke, toekomstgerichte visie op welzijn; je handelt en denkt strategisch;
- je kent de welzijnsproblematiek en het welzijnslandschap in Vlaanderen, je kan daarbij
terugvallen op een relevante en brede ervaring;
- je legt vlot contact en communiceert open (intern-extern), je luistert actief en je verdedigt
standpunten en licht deze helder toe;
- je bent een inspirerend leider, vanuit jouw dynamisme en charisma motiveer je medewerkers en
bestuursleden;
- je bent een bruggenbouwer, je brengt verbondenheid tot stand tussen mensen en sectoren;
- je onderhandelt vlot, je werkt consensus in de hand en creëert gedragen beslissingen;
- je hebt een breed inzicht in maatschappelijke evoluties, je netwerkt vanuit een open dialoog en
bouwt nieuwe vormen van samenwerking met andere partners in welzijn uit;
- je beschikt over een diploma op masterniveau of gelijkgesteld door ervaring;
- je hebt basiskennis Frans en Engels om actief deel te nemen op Europese fora.
Aanbod
Het Vlaams Welzijnsverbond biedt je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid binnen een
boeiende sector. Daarnaast bieden we een contract van onbepaalde duur met een flexibel
uurrooster (ook avondwerk), en een marktconform verloningspakket met extralegale voordelen.
Contact
Interesse? Zend je cv en motivatiebrief naar vwv@ascento.be vóór 5 mei 2014.
Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je terecht op 02/ 600 47 50. (Sonia De
Wandeler)
Voor de selectieprocedure wordt samengewerkt met Ascento, www.ascento.be. Je kandidatuur wordt discreet
behandeld.

