Om de ambities van ons zorgcentrum inzake zorgkwaliteit, duurzame groei, tevreden residenten
en gedreven werknemers waar te maken, zijn we op zoek naar een:

Algemeen Directeur
Wat houdt deze functie in?

Overeenkomstig het woonzorgdecreet organiseert u de verschillende functies van ons centrum
inzake zorg op maat en creëert u een kwaliteitsvol zorgcontinuüm door professionele zorg correct
en individueel aangepast in te zetten. Via uw directieteam stemt u zorg, wonen en welzijn af in
goede samenwerking met thuiszorg en thuiszorgondersteunende zorg. In ons centrum slaagt u
erin de kwaliteit van wonen en zorg te behouden en verder via innovatie te verankeren. Dat doet u
door passend in te spelen op de individuele fysieke en psychische noden van de zorgvrager, met
voldoende aandacht voor sociale inclusie en het welbehagen van de zorgbehoevende mede door
een intensieve en open buurtwerking. Dit verzekert u vanuit een inspirerend personeelsbeleid,
een correct administratief beheer en een gezond financieel management. Via uw netwerking
realiseert u interessante strategische samenwerkingsrelaties met een brede omgeving van relevante
stakeholders. Als algemeen directeur bent u de ambassadeur van ons beleid, verpersoonlijkt u onze
waarden, ons engagement en onze identiteit en draagt u dit verder uit.

Wat verwachten we van u?

U beschikt over een masterdiploma met een duidelijke en relevante leidinggevende ervaring van
minstens 5 jaar in de aansturing van leidinggevenden. Vanuit uw interpersoonlijke vaardigheden
weet u een team aan te sturen en te inspireren zodat ze in staat zijn input te leveren inzake beleid
en dit ook weten uit te voeren en uit te dragen. U koppelt autonomie en impact aan loyaliteit en
daadkracht en dit in een goede verstandhouding met de raad van bestuur. U weet om te gaan met
diverse beleidsvragen en u verrijkt de raad van bestuur op basis van uw inzichten inzake ouderenzorg
en sectorale regelgeving.

Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen vzw is een multifunctioneel onafhankelijk woonzorgcentrum gelegen
in het centrum van Antwerpen. Het woonzorgcentrum beschikt over 170 residentiële bedden, 10 kortverblijfbedden, 15 plaatsen dagopvang en 26 assistentiewoningen aangevuld met een sterke buurtwerking,
nacht- en crisisopvang. Binnen dit geheel zijn er 3
leefgroepen voor bewoners met dementie en 6 leefgroepen voor bewoners zonder dementie. Onze organisatie is
pionier en toonaangevend op het vlak van een fixatievrij
beleid. Dit bewijst hoe mensen die bij ons wonen, maar
ook werken ons nauw aan het hart liggen.

Wat bieden wij u?

U komt terecht in een toonaangevend woonzorgcentrum met opportuniteiten naar kennisverwerving en netwerking. U krijgt van ons de mogelijkheden om uw stempel te drukken op beleid en
beleidsuitvoering en om de organisatie vorm te geven zodat ze klaar is voor de toekomst. Uw
professionele inzet zal gehonoreerd worden met een aantrekkelijk, marktconcurrentieel salarispakket.

Is dit uw job?

Mail uw motivatiebrief en cv uiterlijk op 29 maart 2020 naar Kris Heeren, voorzitter Raad van
Bestuur via kris@kingalfonso.be. Uw kandidatuur zal strikt confidentieel worden behandeld.

Meer weten?

Bel 0471 81 60 08 of kijk voor meer info op op www.kingalfonso.be

