Stafmedewerker
Vereniging De Blauwe Lelie
(A1a-A1b-A2a))
Jouw functie:
 Als lid van de staf draag je bij aan de
ontwikkeling van de langetermijnvisie – en
strategie van de organisatie.
 Je bouwt mee aan het beleid van de Blauwe
Lelie. Je focust op een organisatorisch efficiënte
en doeltreffende kinderopvang en sociale
tewerkstelling voor de Stad Brugge.
 Je ondersteunt de coördinatoren
(overkoepelende leidinggevenden) bij de
beleidsuitvoering met als doel bij te dragen tot
een performante interne werking
 Je coördineert, volgt op en implementeert locatie
overschrijdende, organisatie brede en
strategische projecten met als doel oplossingen
te ontwikkelen voor de optimalisatie van
organisatieprocessen
 Je coördineert en volgt subsidiedossiers op
 Je houdt jezelf continu op de hoogte van de
evoluties en ontwikkelingen wat betreft de weten regelgeving binnen het vakgebied
Jouw profiel:
 Je bent laatstejaarsstudent of beschikt over een
masterdiploma en hebt minstens twee jaar
relevante en aantoonbare werkervaring
 Je hebt affiniteit voor de context van
kinderopvang
 Je werkt graag beleidsmatig en kan een
visie/strategie ontwikkelen en naar voor dragen.
 Het aanbieden van kwaliteitsvolle kinderopvang
is voor jou belangrijk en je wil meewerken aan
diverse projecten om dit te realiseren.
 Je kan een ondersteunende rol bieden en op een
vlotte manier probleemoplossend werken.
 Verdiepend werken, een innovatie insteek en het
optimaliseren van organisatieprocessen zijn jou
niet vreemd.

Selectie:
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke
proef (12/06/2018), een assessment (week 26)
en een mondelinge proef (05 en/of 06/07/2018)
(Data zijn onder voorbehoud).

Aanbod:
Een voltijds contract van onbepaalde duur,
maaltijdcheques, een gratis
hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding,
een interessante verlofregeling, een dynamische
en uitdagende werkomgeving,
vormingsmogelijkheden, alle openbare
anciënniteit wordt overgenomen en tot max. 10
jaar relevante geldelijke privé-anciënniteit.

Geprikkeld?
Solliciteer online via www.ocmw-brugge.be/jobs
met je motivatiebrief, cv en een kopie van het
vereiste diploma.
Misschien maak jij dan binnenkort deel uit van
het team enthousiaste medewerkers !

Extra Info:
Omtrent de functie-inhoud: Dhr. Rocky
Zutterman, Directeur Vereniging De Blauwe Lelie,
t: 050 32 75 70 of via e-mail
rocky.zutterman@deblauwelelie.be
Voor alle andere vragen: Mevr. Jessica
Vandenberghe, Selectiecoördinator
personeelsdienst, t: 050 32 65 26
of via e-mail jessica.vandenberghe@ocmwbrugge.be

Solliciteren kan tot en met dinsdag
05/06/2018

