Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum erkend vanuit het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met
gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. De kinderen en jongeren zijn normaal tot
beneden gemiddeld begaafd. Onze leefgroepen zijn verspreid over 8 locaties in de ruime regio Antwerpen.
Voor onze centrale diensten (Schoten) zoeken we een:
ADJUNCT DIRECTEUR
(voltijds contract van onbepaalde duur – 38u)

Wat mag je verwachten?
Je start in de functie van adjunct directeur als aanloop naar de functie van algemeen directeur. Zodoende creëer je
voldoende ruimte om de werking van de organisatie te leren kennen. Dit geeft je een sterke basis om de functie van
algemeen directeur op korte termijn over te nemen gezien de huidige directeur per 1 december 2021 met pensioen
gaat.














Je staat in voor de totale coördinatie en het dagelijks beleid van Begeleidingscentrum Dennenhof. Dit omvat
zowel de administratieve, financiële, pedagogische, technische en infrastructurele werking;
Jouw rol omvat het continu uitbouwen en bewaken van een kwalitatief beleid alsook het uitwerken van
strategische doeleinden;
Je bent in staat om beslissingen te nemen die van invloed zijn op de koers die wij als organisatie dienen in te
slaan. Deze beslissingen worden genomen in functie van de verdere ontplooiing van Begeleidingscentrum
Dennenhof;
Onze organisatie wordt door jou vertegenwoordigd bij externe organisaties. Je bouwt contacten uit met
belangrijke stakeholders en participeert in netwerken die relevant zijn. Op die manier verzeker je een
professioneel imago;
Als geen ander weet jij onze waarden en cultuur actief uit te dragen. Je bent een bruggenbouwer zowel
binnen als buiten de organisatie;
Je neemt actief deel aan verschillende overlegorganen waaronder ondernemingsraad, comité van preventie
en bescherming op het werk en raad van bestuur. Je geeft richting en sturing aan teambesprekingen waarin
tegengestelde belangen een rol spelen. Hierbij maak je een onderscheid tussen organisatie belangen en
individuele belangen;
In jouw aanloop naar algemeen directeur blijf je op de hoogte van toekomstige trends en ontwikkelingen die
relevant zijn voor onze organisatie. Je hebt de durf om met vindingrijke voorstellen te komen en steekt
energie in de eigen ontwikkeling. Je bent in staat om bestaande visies los te laten en met volstrekt nieuwe
concepten te komen. Tot slot weet je anderen voor nieuwe ideeën te winnen en hen mee in het verhaal te
krijgen;
Als leidinggevende zie je delegeren als een ontwikkelingsmogelijkheid voor de betrokken medewerker en
gebruikt het als zodanig. Je durft los te laten en te vertrouwen op de kwaliteiten van jouw teamleden;
Je blijft bereikbaar voor het permanentieteam.

Wat vinden we belangrijk?





Je bezit een relevant masterdiploma in een menswetenschappelijke richting en kan een minimum van 10 jaar
werkervaring voorleggen in een leidinggevende functie;
De zorgsector is voor jou een vertrouwde omgeving. Je kan een algemene kennis voorleggen m.b.t. onze
doelgroep en werkvormen;
Kennis van de VAPH regelgeving, gedrags- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornis,
systeemtheorie en psychiatrische problematiek is mooi meegenomen;
Je staat open voor vernieuwing en bezit een groot aanpassingsvermogen. In jouw rol durf je loslaten en
knopen doorhakken. Je bent assertief en bezit de nodige overtuigingskracht;



Als algemeen directeur in wording geef je leiding op een evenwichtige, duidelijke en doelgerichte manier. Je
behoudt een helikopterview en onderkent het belang van samenwerken.

Wat hebben we te bieden?





Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week);
Verloning volgens barema K5 in pc 319.01. Alle relevante anciënniteit wordt meegenomen in de
loonberekening;
Voor je verplaatsing van en naar het werk ontvang je een woonwerkvergoeding (auto of fiets) of abonnement
openbaar vervoer;
Een professionele organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning naar onze
medewerkers (zie “onze 5 kernwaarden”).

Hoe solliciteren?




Bezorg je cv en motivatiebrief aan zoe.boudt@dennenhof.org.
Jouw ervaring en competenties worden afgetoetst tegenover het gezochte profiel
Indien jouw kandidatuur in aanmerking komt, volgt er een persoonlijk gesprek

