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. Hun inspanningen worden erkend, want ze
krijgen tal van kansen om zich te ontwikkelen en te groeien in hun job. Dat alles op een werkplek waar ook
waarde wordt gehecht aan de balans tussen werk en privé. Maar je moet ons niet zomaar geloven. Vraag
het gewoon aan iedereen die hier werkt. Ze zullen het graag bevestigen: Bij ons leeft het.

Op dit moment zoekt CM-West-Vlaanderen een:

Diensthoofd voor het multidisciplinair team Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
(psycholoog/orthopedagoog)
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) helpt mensen die door hun beperking
problemen ervaren om zich te integreren in de maatschappij. Dit omvat onder meer de tegemoetkoming in
aankoop hulpmiddelen en woningaanpassing en de begeleiding aan huis en ook verblijf en begeleiding in
een voorziening.
CM helpt mensen bij het doorlopen van de aanvraagprocedure voor het bekomen van tegemoetkoming door
het VAPH.

Je functie
Als diensthoofd organiseer je de activiteiten van de dienst en coach je je medewerkers om de dienst- en
hulpverlening aan de leden te realiseren conform het beleid en de doelstellingen van CM.
Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het personeelsbeleid van de dienst:
 Je coördineert de diverse werkingsuitzichten overeenkomstig de beleidsdoelstelling van CM en van de
subsidiërende overheden.
 Je bewaakt de ethische principes, de deontologie en de wettelijke voorschriften.
 Je meet en verbetert de kwantiteit en de kwaliteit van de geboden dienst- en hulpverlening.
 Je staat in voor de organisatie van de werkplanning en taakverdeling.
 Je neemt de HR-cyclus (evaluatie- en functioneringsgesprekken) ter harte.
 Vanuit een werkelijke belangstelling ga je je medewerkers ondersteunen in het verder ontwikkelen van
hun competenties en help je hen maximaal vanuit hun talenten te werken.
 Je laat binnen je team een positief leerklimaat ontstaan waarin teamleden van elkaar kunnen leren.
Je staat in voor de vertaling van beleidsdoelstellingen op dienstniveau:
 Je werkt een beleidsplan uit op dienstniveau.


Je verleent adviserend en beleidsondersteunend werk ten aanzien van de directie in functie van de
opdrachten van de eigen diensten en de noden bij het doelpubliek.

Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en informatiedoorstroming:



Je staat in voor de informatiedoorstroming van het beleid naar de medewerkers en omgekeerd.
Je staat in voor structurele en systematische communicatie met andere diensten van het
ziekenfonds en met relevante externe diensten.

Je vertegenwoordigt de dienst en CM in interne en externe overlegorganen/instanties.
Als psycholoog/orthopedagoog sta je in voor de afname van psychologische testings in het kader van
concrete dossiervorming voor het VAPH.

Je profiel


Je beschikt over een diploma licentiaat/master in de psychologie of orthopedagogie.



Je hebt kennis van actuele psychologische testings en het gebruik ervan in de sector voor personen
met een handicap.



Je bent een gemotiveerde “peoplemanager” die zijn/haar team op een gedreven en
resultaatgerichte manier kan aansturen en coachen.
Je denkt en werkt op een beleidsmatig niveau.




Je bent sterk in probleemanalyse en hebt een probleemoplossende ingesteldheid waarbij je
beslissingen durft te nemen.





Je staat open voor verandering en streeft naar een continue verbetering.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent sterk in netwerking.
Je bent bereid wekelijks verplaatsingen te maken naar de diverse locaties.

Ons aanbod
Wij bieden een voltijds contract (36u/week) voor onbepaalde duur. Je werkplaats zal Brugge, Oostende,
Kortrijk of Roeselare zijn, afhankelijk van je woonplaats.
Je kan rekenen op een competitief en veelzijdig loonpakket met aantrekkelijke extralegale voordelen en een
gunstig personeelsstatuut.

Heb je interesse en wil je de uitdaging aangaan?
Stuur dan zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief naar select@admb.be

