Ave Regina zoekt:
een Algemeen Directeur (m/v)
Functieomschrijving:

Ave Regina biedt een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg
aan ruim 250 kinderen, jongeren
en volwassenen met een bijzondere ondersteuningsnood, en hun
netwerk. Vanuit geloof in hun groei
en mogelijkheden wordt flexibel
en creatief ingespeeld op de zorgvragen en zorgbehoeften met het
oog op de uitbouw van een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats
in de samenleving.

U inspireert en ondersteunt de inzet en de kwaliteiten van onze
geëngageerde medewerkers en versterkt de uitbouw van een
professionele en performante organisatie.  Samen met uw collega’s van het directieteam introduceert en implementeert U,
middels afstemming met de raad van bestuur, het strategische
beleid in functie van de evoluerende context in het zorglandschap en de samenleving.  U staat in voor een goede afstemming met de diverse overlegorganen zoals raad van bestuur, collectief overlegorgaan, ondernemingsraad, CPBW en toezichtsraad.  Samen met de directieleden en alle medewerkers engageert u zich om de toekomst van de organisatie te garanderen
via een innovatief zorgbeleid, een adequaat personeelsbeleid en
een financieel gezond beleid.  U bent integer, betrouwbaar, discreet en neemt verantwoordelijkheid op.  U zorgt voor een aangepaste infrastructuur voor cliënten en personeel en neemt
daartoe de nodige initiatieven, al dan niet met overheidssubsidies zoals VIPA.  U initieert en activeert netwerken die dynamisch en flexibel inspelen op actuele uitdagingen.

Profiel
U beschikt over een masterdiploma en heeft minimaal 5 jaar
werkervaring in een leidinggevende functie.  U maakt samen
met de leden van het directiecomité werk van een warme kwaliteitsvolle zorgverlening aan onze cliënten en hun netwerk.  U
hebt kennis van en interesse voor de evoluties in de sector ondersteuning van personen met een handicap.  U hebt een sterk
strategisch inzicht, waardoor u een wezenlijke bijdrage levert
aan de visie en doelstellingen.  U beschikt over de leiderschapsBij het verlenen van zorg en onder- capaciteiten en de competenties die nodig zijn om een organisasteuning staat het belang van onze tie aan te sturen  U hebt sterke sociale vaardigheden en vindt
cliënten en hun netwerk steeds een goede balans tussen diplomatie en daadkracht in onderhancentraal.
delingen.  Als bruggenbouwer staat u borg voor transparante
communicatie en bent u in staat om op alle niveaus een gedragen besluitvorming te realiseren.

Aanbod
U krijgt de algemene leiding van een organisatie met een uitstekende reputatie in handen.  U wordt ondersteund door gemotiveerde en actieve bestuursleden, directieleden en medewerkers
om een fundamentele rol spelen in een belangrijke organisatie
in ons huidig zorglandschap.  U kan rekenen op een marktconforme verloning afgestemd op uw verantwoordelijkheden. 
Contract van onbepaalde duur, voltijds.
Meer weten?
Neem contact met Arabella D’Havé, algemeen directeur,
(arabella.dhave@averegina.be) of 016 46 89 11.
Raadpleeg de website www.averegina.be.
Sollicitatieprocedure
Bezorg uw gemotiveerde sollicitatiebrief en CV aan de voorzitter
van de Raad van Bestuur dhr. Gilbert Verbinnen, p.a. Klein Park
1, 3360 Lovenjoel.
Uiterste sollicitatiedatum 19 april 2019.
De gesprekken zijn gepland vanaf de week van 22 april 2019.
Uw sollicitatie wordt discreet behandeld.

