Als welzijnsorganisatie in Antwerpen, wil vzw De Markgrave bijdragen tot de levenskwaliteit van kinderen en
volwassenen met een visuele beperking en eventuele andere bijkomende beperkingen. Met verschillende
voorzieningen zetten we in op de gepaste ondersteuning door middel van onderwijs, revalidatie, woon- en
dagondersteuning en individuele begeleiding. Naar aanleiding van de eindeloopbaan van de huidige algemeen
directeur zoekt vzw De Markgrave een (m/v)

Algemeen directeur
Uw opdracht: Als algemeen directeur staat u samen met de raad van het bestuur en het directieteam in voor het
uitzetten van een ruim gedragen beleid. In nauwe samenwerking en in overleg met de directies werkt u aan de
verdere professionele uitbouw van zorg- onderwijs, revalidatie en dienstverlening en zet u tevens in op een
hedendaags organisatiebeleid. Als inspirerend en verbindend leider draagt u de missie, visie en waarden uit en
creëert u een warme, lerende en waardengedreven organisatie waar zowel medewerkers als cliënten meerwaarde
ervaren. Tot uw resultaatsgebieden behoren het bepalen van objectieven en strategieën op korte en langere termijn
en het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het welslagen van de missie en visie. Daarvoor creëert u een cultuur
van continue verbetering en innovatie van een cliëntgerichte dienstverlening door middel van kwalitatieve en
efficiënte organisatorische processen en procedures. Als verbindend leider ondersteunt en coacht u de andere
leidinggevenden en schept u de juiste voorwaarden gericht op het vergroten van de deskundigheid en tevredenheid
van medewerkers. Uw geloof in samenwerking, communicatie maken van u de ambassadeur van onze organisatie
zowel intern als extern
Uw profiel: U beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring met een relevante ervaring op
directieniveau in de sociaal profit. U bent een stevige persoonlijkheid die denkt in oplossingen in de plaats van
problemen, heeft een constructieve manier van samenwerken en u werkt vanuit aandacht en vertrouwen. U
inspireert en motiveert, u bent innovatief, staat open voor ideeën en voert systematisch verbeteringen door. U leidt
en ondersteunt het proces op een manier die de samenwerking in de teams versterkt en bent in staat om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de andere leidinggevenden. U bent zichtbaar, open en toegankelijk en
op een hands-on wijze toont u betrokkenheid bij de inhoud van de dienstverlening. Uw managementvaardigheden
expliciteert u via een coachend leidinggeven met als basiswaarden samenwerking, integriteit en dialoog. U bent
een sociaal ondernemer die de klant centraal stelt en die probleemoplossend en met flexibiliteit beantwoordt aan
de verwachtingen en behoeften van uw doelgroep.
Ons aanbod: Wij bieden uw een voltijds contract van onbepaalde duur en dit in een gezonde onderneming met
enthousiaste medewerkers, een boeiend werkterrein, opleidingsmogelijkheden en een omgeving waar u uw
stempel inzake sociaal ondernemerschap kan drukken. Hierbij hoort vanzelfsprekend een marktconforme verloning.
Interesse?
Stuur dan uw sollicitatiebrief en cv naar bvba King Alfonso, t.a.v. Kris Heeren, Mechelsesteenweg 271, bus1.1.,
2018 Antwerpen. Mailen kan ook via kris@kingalfonso.be. Meer info? Bel ons op 0471 81 60 08. We behandelen
uw sollicitatie snel en uiterst discreet. Voor meer informatie over vzw De Markgrave kijk op website
www.demarkgrave.be.

