De Klokke vzw, te Sint-Niklaas, staat voor meer dan 30 jaar ervaring in ondersteuning van volwassenen met een
beperking in het Waasland. Een sterk team van een 60-tal personeelsleden verzorgt de opvang en begeleiding van
135 cliënten . De organisatie biedt residentiële opvang, dagbesteding, ambulante ondersteuning, begeleid werk
en crisisopvang. In de visie van De Klokke vzw staan kwaliteit, inlevingsvermogen, inclusiegedachte en
betrokkenheid van de persoon met een beperking en zijn netwerk voorop. Een steeds wijzigend zorglandschap en
overheidsbeleid daagt ons uit om te blijven inzetten op een innovatief zorg-strategisch beleid.
Ter opvolging van de huidige directeur kijken we uit naar een (m/v/x) :

DIRECTEUR
People Manager – Strategisch Manager
Je functie :
Als directeur stuur je, vanuit de missie en de visie, de medewerkers en middelen van De Klokke vzw aan, op een
zodanige wijze dat de vooropgestelde beleidsdoelen vanuit een kwaliteitsvolle en waarden gedreven benadering
gerealiseerd worden. Je vertaalt de toekomstvisie van De Klokke vakkundig naar de dagelijkse realiteit.
In deze boeiende leidinggevende job ligt je dagelijkse focus op:
het maken en bewaken van een sterke waarden gedreven missie en visie
het realiseren van een strategisch sterke werking van het beleidsteam
de kwaliteit verankeren in alle processen
de organisatie financieel transparant en gezond houden
voorwaarden creëren voor een vlotte operationele samenwerking tussen afdelingen en diensten
aansturen op een betrokken organisatiecultuur
voorbeeld zijn in participatief leiderschap
je verbinden in het zorglandschap en het netwerk
Je profiel:
Je hebt minimaal een master of gelijkwaardig door ervaring en een aantal jaren leidinggevende ervaring.
Je bent vertrouwd met het zorglandschap en zijn regelgeving. Ervaring in een welzijnsomgeving is een
vereiste.
Je bent een geboren participatief, situationeel leider die overwogen beslissingen neemt en medewerkers
overtuigt om ervoor te gaan. Tevens heb je ervaring in het begeleiden van en het meenemen van
medewerkers in veranderprocessen. Je gaat vlot in dialoog met personeel, cliënten en belangrijke
derden.
Je bent een vlotte communicator die (crisis)situaties correct inschat en actie onderneemt om tot een
oplossing te komen. Je haalt energie uit het aanpakken van problemen en houdt de moed erin bij hoge
werkdruk.
Je kijkt vooral vooruit, bent sterk in planning maar ook creatief en leergierig.
Je kan relativeren en plezier maken.

De Klokke biedt jou:
een boeiende, gevarieerde, fulltime job in een gezonde, groeiende, vergunde zorgaanbieder
waardevol werk in een dynamisch, mensgerichte organisatie met een maatschappelijke opdracht
een enthousiast team van specialisten met veelzijdige ervaring

een fulltime contract van onbepaalde duur.
een sectorconforme verloning (P.C. 319.01) , maaltijdcheques en extra pensioenverzekering

Solliciteren:
Stuur je CV en motivatiebrief naar bob.lenssens@deklokke.be ter attentie van de Raad van Bestuur met de
vermelding “sollicitatie directie”. Weerhouden kandidaten krijgen een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek met het selectiecomité.
De Raad van Bestuur en een extern assessment beslissen over de eindselectie.

De Klokke vzw

Facturatie

03 766 12 50

BE 0567.831.664 | RPR Gent, afdeling Dendermonde

Abingdonstraat 101

Pareinlaan 1

info@deklokke.be

IBAN BE33 4139 2922 0146 KRED BEBB

9100 Sint-Niklaas

9120 Beveren

www.deklokke.be

IBAN GIFTEN BE67 7370 3740 7687 KRED BEBB

