CKG Kapoentje vzw is een Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning, erkend door Kind en Gezin. Wij zijn al meer dan dertig jaar actief in de jeugdhulp en
ondersteunen jaarlijks honderden gezinnen. Wij bieden opvoedingshulp aan gezinnen met jonge kinderen waar het evenwicht even zoek is.
Daarnaast is D'n Opvang een door Kind & Gezin erkend kinderdagverblijf voor 80 plaatsen.
De huidige directie wenst binnenkort met pensioen te gaan, waardoor wij uitkijken naar een Algemeen Directeur voor deze twee organisaties.

Algemeen Directeur
TAKENPAKKET
Als Algemeen Directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor de duurzame en kwaliteitsvolle werking van de organisatie. Dit
in nauwe samenwerking met de Pedagogisch Directeur.
Onderstaande taken behoren tot jouw takenpakket :
Vorm geven aan, bijsturen en bewaken van het beleid en de strategie van de organisatie om de missie en visie van de
organisatie en haar maatschappelijke opdracht zo optimaal mogelijk te realiseren;
Teneinde het kwaliteitsniveau van het beleid continu te verbeteren, implementeert de Algemeen Directeur een
kwaliteitsmanagementsysteem;
U staat in voor een positieve profilering van de organisatie, u onderhoudt en creëert duurzame relaties, u vertegenwoordigt
CKG Kapoentje bij overleg met subsidiërende en regelgevende instanties;
U bouwt verder aan het netwerk met plaatselijke en regionale actoren en blijft op de hoogte van evoluties in de sector;
U waarborgt een verdere duurzame financiering van de organisatie waarbij de budgetten nauwgezet opgevolgd dienen te
worden;
U coördineert de dienstverlening en delegeert de diverse verantwoordelijken en afdelingshoofden in CKG Kapoentje en D'n
Opvang;
Als leidinggevende heeft u de verantwoordelijkheid om uw team van een 30-tal medewerkers aan te sturen, te motiveren en
verder te laten ontwikkelen. Als werkgever voert u een effectief retentie-en wervingsbeleid;
U staat mede in voor het beheer, het onderhoud en de verhuur van de infrastructuur en de gebouwen;
In deze gevarieerde en uitdagende opdracht met een belangrijk bevoegdheid, staat u steeds in nauw overleg met het
bestuursorgaan. Kortom, we zoeken een inspirerende, ondernemende, mensgerichte en motiverende leider.

PROFIEL
Je bent in het bezit van een Master diploma of gelijkwaardig door ervaring en stond reeds meerdere jaren / beheerscycli aan
de leiding of in een leidinggevende functie van een (sociale) organisatie;
Je bent een sociale ondernemer met een passie voor de doelgroep van CKG Kapoentje en D'n Opvang;
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten zoals: aansturen en coachen van mensen, organiseren, conflictbemiddeling en
probleemoplossend denken;
Je bent een teamspeler met een verbindende en inspirerende persoonlijkheid;
Je bent leergierig en bereid om regelmatig bij te scholen om op die manier op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen
in de sector (bv. kinderrechten).
AANBOD
Er wordt een loonpakket op maat voorzien (PC 319), volgens ervaring en kwalificaties. Tot dit loonpakket behoren eveneens volgende
voordelen: maaltijdcheques, kosten eigen aan de werkgever, groepsverzekering, een gsm, laptop en bedrijfswagen.
Daarenboven is er een ruime overdrachtsperiode vooraleer de huidige directie op pensioen vertrekt.

SOLLICITEREN
Interesse of vrijblijvende vraag naar meer informatie?
Thomas Leenknecht: 0475 78 19 23 of thomas@straff.be

CKG Kapoentje vzw, Louisastraat 5 , 8400 Oostende

www.ckgkapoentje.be

