Als kennis- en expertisecentrum en koepelorganisatie treden wij op als uniek aanspreekpunt en belangenbehartiger van onze leden, van alle personen en organisaties die met palliatieve zorg te maken krijgen, als
zorgverlener of als zorgvrager. Wij zijn erkend door het Agentschap Innoveren en Ondernemen als
dienstverlener voor de KMO-portefeuille en worden gesteund door Kom op tegen Kanker, het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Wij zijn momenteel op zoek naar een

Directeur
(m/v/x)
Jouw opdracht
Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van ons huidige beleidsplan, samen met een team van
acht medewerkers.
Je stuurt je medewerkers aan en coacht hen bij de uitvoering van hun werk.
Je werkt het beleidsplan op middellange termijn elk jaar verder uit op basis van de vooropgestelde
strategische doelstellingen die je vertaalt naar operationele doelstellingen, acties en projecten.
Je werkt nauw samen met onze partners en stakeholders, onder meer:
o de netwerken palliatieve zorg en onze werkgroepen om de belangen van onze sector te behartigen
bij de overheid, studiedagen en opleidingen voor zorgverleners te organiseren, kennis en expertise
te verspreiden ...
o universiteiten en hogescholen met het oog op het ontwikkelen van gespecialiseerde opleidingen
palliatieve zorg, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, het uitwerken van richtlijnen
pallia ie e org
o koepel- en andere organisaties voor specifieke projecten met het oog op een kwaliteitsvolle zorg
voor palliatieve patiënten en hun naasten.
Je onderhandelt met onze sponsors over onze jaarlijkse opdrachten.
Je zoekt opportuniteiten voor fondsenwerving.
Je treedt op als woordvoerder in de media en het publieke debat.
Je rapporteert maandelijks aan het bureau (dagelijks bestuur), daarnaast ook aan het bestuursorgaan en de
algemene vergadering.
Jouw profiel
Je beschikt over een masterdiploma.
Je hebt relevante ervaring in een managementfunctie en interesse in de zorgsector.
Je hebt grote interesse in het politieke en zorglandschap in Vlaanderen.
Je hebt strategisch inzicht.
Je bent sterk in verbindend communiceren.
Je hebt een motiverende, coachende leiderschapsstijl.
Ons aanbod omvat
een uitdagende functie met maatschappelijke relevantie.
een dynamisch team ondersteund door enthousiaste vrijwilligers-zorgprofessionals.
een competitief loonpakket.
een centraal gelegen werkplek op 300m van het station van Vilvoorde, aan afrit E19/Brusselse ring.

Solliciteren
Stuur of mail je sollicitatiebrief met CV uiterlijk op 31/03/2020 naar:
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, t.a.v. dr. Gert Huysmans, voorzitter,
Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde
of via mail naar gert.huysmans@palliatief.be.

