Terninck
Terninckstraat 30 2000 Antwerpen 03 232 37 27 fondatie@terninck.be

Vacature Directeur (v/m) voor Terninck, dagcentrum, woonhuis en mobiele begeleiding
Terninck is sinds 1988 een voorziening onder het dak van de Fondatie Terninck. In nieuwe gebouwen
zijn er een 20-tal plaatsen dagopvang, 16 plaatsen in het Tehuis-Niet-Werkend, 10 studio’s voor
autonome personen en 8 kamers in een afzonderlijk huis. Een dertigtal medewerkers geven de
nodige ondersteuning en begeleiding aan deze volwassenen met een hoofdzakelijk verstandelijke
beperking. De nieuwe gebouwen werden recent opgeleverd en de voorziening is pas verhuisd. In
samenwerking werd met DVC Sint-Jozef werd begin mei een project van mobiele begeleiding
begonnen voor personen die in de studio’s, kamers, sociale woningen of thuis wonen.

functie:








U draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking en u rapporteert rechtstreeks aan de
Raad van Bestuur.
U bent eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg in al zijn aspecten.
U bent verantwoordelijk voor het algemeen personeelsbeleid.
U bent verantwoordelijk voor het financieel beleid
U vertegenwoordigt de voorziening naar de buitenwereld
U werkt samen met algemeen directeur DVC Sint Jozef om het project mobiele begeleiding
uit te bouwen
U doet voorstellen om de werking en de structuur verder te optimaliseren en u staat in voor
de correcte implementatie in samenwerking met de teams.

Profiel:







U onderschrijft de visie en de doelstellingen van de organisatie.
U genoot een hogere opleiding in een menswetenschappelijke of sociale richting en u hebt
relevante leidinggevende ervaring of u hebt een jarenlange ervaring in een gelijkaardige
functie in de zorgsector.
U kan zich snel inwerken in de diverse diensten en specifieke overheidsreglementering (o.m.
persoonsgebonden financiering)
U communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling, en u kunt vlot overweg met de
hedendaagse informatica.
U bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod:




Een voltijdse betrekking (38/38) in een overeenkomst van onbepaalde duur
Een salaris in functie van opleiding en ervaring
Een functie als eindverantwoordelijke in een voorziening met uitdagende toekomstplannen

Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

U richt uw kandidatuur met gedetailleerde CV en uw motivatie per post of e-mail naar onderstaand
adres voor 9 juni 2017:
Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur Fondatie Terninck
Terninckstraat 30
2000 Antwerpen
christophe.coen@terninck.be

