Huize Eyckerheyde is een vergunde aanbieder in de hulpverlening voor
volwassenen met een motorische en mentale beperking.
Vacature
Directeur (m/v)
Organisatie
Huize Eyckerheyde, in Bornem-Wintam, organiseert hulpverlening en zorgaanbod voor 60 volwassenen met een
motorische en ernstig tot diep mentale beperking. In de nabije toekomst zal er ook een aanbod worden ontwikkeld voor
kinderen, jongeren en volwassenen met een gedrags- en/of emotionele stoornis. Dit is een uitbreiding met 34 plaatsen.
Een polyvalent en deskundig team van 117 (december 2018) medewerkers maken elke dag weer deze ondersteuning
waar.
Meer informatie vind je op de website (https://www.eyckerheyde.be)
De verwachtingen :
•
•
•
•
•
•

Samen met alle medewerkers zorgen voor een goede 2-de thuis, met een warm en goed onthaal op maat van
de bewoners en familie
Tijd maken voor cliënten en hun familie, voor medewerkers en collega’s in de zorg
Met collega’s in de zorg er samen voor zorgen dat er geen hulpvragers tussen schip en wal vallen
Bij gebreken in de zorg meedenken aan oplossingen (maatschappelijke verantwoordelijkheid)
Structuren en afspraken staan in functie van dit ‘hogere’ doel
Zorgen voor een financieel gezonde organisatie

De directeur
•
•
•
•

geeft uitvoering aan de door de raad van bestuur gedelegeerde bevoegdheden;
zorgt als inspirerend leider dat Huize Eyckerheyde een organisatie met visie is, dat krachten coherent en
afgestemd gebundeld worden en dat strategisch naar de toekomst gekeken wordt;
is een gedreven manager die de doelstellingen, samen met het team, realiseert
is een enthousiasmerende coach voor de medewerkers van de organisatie in de ontwikkeling van hun talenten

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•

je bent een gedreven, integere en besluitvaardige leider en hebt leidinggevende ervaring;
je hebt goede managementvaardigheden;
je bent sterk in strategisch plannen;
je bent sterk in communicatie;
je hebt kennis van de regelgeving van de sector en andere relevante domeinen;
je beschikt over een diploma van het niveau master of evenwaardig niveau door ervaring;
de social-profit trekt je aan als werkomgeving; je bent bereid je te engageren in een waardegerichte
organisatie.

Ons aanbod
•
•
•
•
•

Een gevarieerde en polyvalente functie
Een contract van onbepaalde duur, voltijds
Verloning volgens de barema’s van het VAPH
Je werkt in een organisatie, partner van de Taborgroep, waar samenwerking en interne opleiding mogelijk is.
Aanvangsdatum: zo snel mogelijk

Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk en uiterlijk voor 31 januari 2019 je cv en motivatiebrief naar:
Jan Hertog
Voorzitter raad van bestuur
jan.hertog@eyckerheyde.be

Partner van

