CM helpt niet minder dan 4,5 miljoen mensen om gezond en gelukkig te leven. Hoe dat kan? Dankzij
de dynamiek van onze medewerkers! Zij slaan elke dag de handen in elkaar om resultaten te
boeken. Ze worden gedreven door solidariteit en willen samen vooruitgaan. Met zowel een
kwalitatieve dienstverlening als gerichte acties.
CM werkt, dankzij de inzet en knowhow van onze 5000 medewerkers en vele vrijwilligers. Ook jij
kan in een open sfeer je talent ontplooien om zo het beste van jezelf te geven.
Want bij CM gaat zorgen voor anderen en zorgen voor je carrière hand in hand.
Je kijkt uit naar een uitdagende en creatieve job?

Diensthoofd ontmoetingscentrum
Hof van Watervliet en Gezondheidspromotie
Een uitdagende job
 Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve uitbouw en promotie van ons ontmoetingsen vergadercentrum voor verenigingen en vzw’s met bijzondere aandacht voor
gezondheidspromotie.
 Je bent verantwoordelijk voor het uitdenken en realiseren van een actueel en gevarieerd
aanbod aan infomomenten, cursussen en projecten die onze leden aanzetten tot een
gezonde levensstijl.
 Je bewaakt de inhoudelijke beleidslijnen en concretiseert het beleidsplan van de dienst
gezondheidspromotie en het Hof van Watervliet. Je zet in op kwaliteit, haalbaarheid,
efficiëntie en effectiviteit van de dienst.
 Je initieert en coördineert netwerking met interne en externe partners.
 Je participeert actief aan het overleg Gezondheidspromotie op Vlaams niveau en vertaalt
beleidskeuzes naar de regionale context.
 Je voert een performant en coachend personeelsbeleid en motiveert, stimuleert en stuurt
de medewerkers en vrijwilligers.
 Je zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming en signaalfunctie tussen beleid en
medewerkers.
 Je ondersteunt bij administratieve, financiële en materiële opvolging van activiteiten.
 Je verzamelt en interpreteert beheersgegevens en maakt budgetten op.
Je profiel







Je genoot minimum een opleiding op bachelor-niveau, bij voorkeur in een sociale
richting met minimum werkervaring van 5 jaar.
Je bent communicatief, creatief, gedreven en hebt organisatietalent.
Je hebt kennis en kunde in het coachen en opvolgen van medewerkers, zowel
individueel als in groep.
Je bent resultaatgericht en flexibel en past jouw aanpak aan met het oog op het
bereiken van een bepaald doel.
Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.
Je woont bij voorkeur in regio Brugge.

Wij bieden
Een voltijdse uitdagende job, volop kansen om initiatief te nemen en je talenten verder te
ontplooien, een competitieve verloning met diverse extralegale voordelen en collega’s waarmee
het aangenaam samenwerken is.
Ben je overtuigd en wil je de uitdaging aangaan?
Mail dan je motivatiebrief met CV naar CM Brugge, t.a.v. personeelsdienst.brugge@cm.be tegen
uiterlijk 15 april 2015. De procedure bestaat uit een sollicitatiegesprek en een uitgebreid
assessment.
Meer info: Bie Callens, directeur welzijn, 050 44 03 08 of bie.callens@cm.be.

