




Aanwerving inhoudelijk directeur
Contract van onbepaalde duur
Voltijdse tewerkstelling
Inhoudelijk directeur
Indiensttreding tussen 16 april 2018 en 1 juni 2018

Elke mens maakt deel uit van de samenleving.
In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend. De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie tussen
gevangenen en de buitenwereld.
Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw een groepsaanbod van sport en cultuur in de gevangenissen van
Vlaanderen en Brussel. Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor engagement, zelfontplooiing en sociale
verbinding.
De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod voor en met gevangenen. Met een netwerk van partners brengt De
Rode Antraciet vzw zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen. En realisaties en verhalen uit de gevangenis
naar buiten.
In dit verband is De Rode Antraciet vzw op zoek naar:
een voltijdse inhoudelijk directeur
Functieomschrijving:
 De inhoudelijk directeur is verantwoordelijk voor het doelgericht functioneren van De
Rode Antraciet vzw.
 De inhoudelijk directeur bewaakt, stimuleert en innoveert het inhoudelijk aanbod van De
Rode Antraciet vzw.
 De inhoudelijk directeur staat garant voor de interne en externe profilering van De Rode
Antraciet vzw.
 De inhoudelijk directeur is verantwoordelijk voor de opdrachten van De Rode Antraciet
vzw binnen het Strategisch Plan voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.
 De inhoudelijk directeur draagt bij aan de professionaliteit van De Rode Antraciet vzw.
Verantwoordelijkheden:
 Doelgericht functioneren: optimalisatie van de werking in termen van efficiëntie en
effectiviteit; aansturing van het intern coördinatoren overleg en het functioneren van de
coördinatoren en stafmedewerker; agenda en beleidsvoorbereidende documenten voor
de bestuurlijke organen; afstemming binnen en tussen de werkgroepen, …
 Bewaken, stimuleren en innoveren van het inhoudelijk aanbod: inhoudelijke
visieontwikkeling en kwaliteit van de organisatie; beleidsplanning en rapportering naar de
overheid; inhoudelijke innovatie; interne en externe beleidssignalisatie, …;
 Interne en externe profilering: bovenlokale netwerking; contacten met bevoegde
kabinetten en administraties; ambassadeurschap van de medewerkers stimuleren, …
 Het Strategisch Plan voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden:
verantwoordelijk voor de uitvoering van het decreet op de Hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden; opmaak en uitvoering van het Strategisch Plan wat betreft het luik cultuur



en sport; werkzaamheden van de Gemengde Commissie; garanderen van lokale inbreng
in het overleg inzake de Hulp- en Dienstverlening, ….
Professionaliteit van de organisatie: samen met de zakelijk directeur is de inhoudelijk
directeur eindverantwoordelijk voor intern en extern communicatiebeleid;
personeelsbeleid; transparant management en kennisopbouw, ….

Profiel:
 Diploma master of bachelor of gelijkwaardig door ervaring;
 Ervaring in beleidsmatig werk noodzakelijk;
 Ervaring in mens- en taakgericht leiding geven noodzakelijk;
 Kennis van de gevangeniscontext is een pluspunt;
 Strategisch denker en communicator;
 Complementair in duo kunnen werken met de zakelijk directeur;
 Zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen;
 Sterke persoonlijkheid en competenties in communiceren, motiveren, organiseren,
delegeren, probleemoplossend denken en in samenwerken;
 Sociaal voelend en interesse in de doelgroep van gedetineerden;
 Beschikken over een gezonde dosis relativeringsvermogen, diplomatie, creativiteit,
flexibiliteit en assertiviteit.
Aanbod:
 Een dynamische werksfeer;
 Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 Salaris volgens huisbarema directeur (minstens barema L1 paritair comité 329.01);
 Maaltijdcheques;
 Hospitalisatieverzekering;
 Groepsverzekering.
Selectieprocedure:
Je kan je tot en met 24 november 2017, 9u, kandidaat stellen door c.v. en motivatiebrief
elektronisch te versturen naar rina.robben@derodeantraciet.be
De sollicitatieprocedure behelst een schriftelijke proef en een gesprek (aaneensluitend) op ons
kantoor in Heverlee op 20 december 2017 vanaf 13 u. Daarna worden de beste kandidaten
uitgenodigd voor een assessment in de week van 8 januari 2018.
Vragen:
Heb je interesse en wil je graag wat meer informatie? Je kan terecht met vragen bij Veer
Dusauchoit, inhoudelijk directeur veer.dusauchoit@derodeantraciet.be
Algemene informatie vind je terug op onze website www.derodeantraciet.be
Bekijk ook ons filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=341ETa79dVI

