Wij zijn op zoek naar een M/V voor de functie

Stafmedewerker
JOUW FUNCTIE
Wij zoeken een enthousiaste stafmedewerker met goesting om verder mee te bouwen aan onze lerende
organisatie die inzet op de kwaliteit van bestaan van cliënten en goed en graag werken van
medewerkers.

Opdracht
o

o

o
o

Je staat het directieteam bij in de beleidsvoorbereiding, - coördinatie en - opvolging met focus op
algemeen beleid (missie, visie , beleidsdoelen) en agogisch beleid in het bijzonder. Daarbij bouw je
mee aan onze visie op zorg, ondersteuning én organisatieontwikkeling en aan de integratie ervan in
de praktijk.
Je bent, samen met directie en de collega stafmedewerkers, verantwoordelijk om zowel de wet- en
regelgeving te volgen als de strategische doelen en beleidsplannen te vertalen naar de praktijk door
concepten, producten, diensten en processen te verbeteren of uit te werken.
Je werkt als projectmanager op organisatieniveau waarbij je begeesterend en verbindend
projecten trekt en opvolgt en daarbij tegelijk de resultaatgerichtheid bewaakt.
Je bouwt een relevant netwerk uit en onderhoudt goede contacten met externe en interne partners.

Profiel
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je hebt een masterdiploma en beschikt over relevante ervaring in een gelijkaardige functie, bij
voorkeur in de zorg – of welzijnssector
Je houdt van beleidswerk en van opbouwen van dossierkennis
Je kan visie ontwikkelen en deze in de praktijk omzetten door je analytisch en logisch
redeneervermogen
Je hebt oog voor nieuwe trends en (zorg)ontwikkelingen en je hebt inzicht in de noden/ behoeften
van medewerkers en organisatie
Je bent integer, dynamisch, kwaliteits- en klantgericht en je staat sterk in je schoenen
Je bent in staat om onder tijdsdruk het hoofd koel te houden en de juiste prioriteiten te stellen.
Je bent een teamspeler en beschikt over uitstekende vaardigheden in het werken met mensen: Je
luistert naar hen, neemt hen mee in visie en kaders en weet hen te inspireren en te bewegen
Je kan een stevig dossier opbouwen en adviezen formuleren, zowel inhoudelijk sterk als helder
geformuleerd en zowel schriftelijk als mondeling.
Je hebt affiniteit met de doelgroep volwassenen met een verstandelijke beperking en kennis van
agogische kaders
Je werkt vlot met MS office

Ons aanbod

Aanbod

o
o
o
o
o
o
o
o

Je stapt in een uitdagende functie met gevarieerd takenpakket waarmee je het verschil kan maken
voor de cliënten, de medewerkers en de organisatie
Je komt terecht in een waardengerichte organisatie waar respect, verantwoordelijkheid en
deskundigheid centraal staan en die inzet op samenwerking, vorming en kansen tot ontplooiing
Je werkt in de groene omgeving van een prachtig parkdomein
Je geniet van een aantrekkelijke verlofregeling met extra leeftijdsverlof eigen aan de sector (PC
319.01
Je woon-werkverkeer (fiets-trein- auto) wordt vergoed
Job time van 100% (80 % bespreekbaar) in een dienstrooster met dagdiensten
Je gaat aan de slag met een contract van bepaalde duur voor een jaar met optie voor onbepaalde
duur bij positieve evaluatie
Je verloning gebeurt volgens barema’s in de sector (VAPH)

Procedure
o
o

De eerste ronde selectiegesprekken is ingepland op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober
In de procedure is een assessment voorzien.

Heb jij interesse voor deze uitdagende job ?

Stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV voor 2 oktober naar
ebergiste.sollicitatie@fracarita.org
Voor meer inlichtingen: An Schoors , algemeen directeur 0474/276 779
Eerste ronde selectiegesprekken op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober
In de procedure is een assessment voorzien.

