V.Z.W. Martens-Sotteau is een organisatie actief in de jeugdhulp in het
Gentse met een divers hulpverleningsaanbod in verschillende afdelingen.
We hebben een erkenning door het agentschap Jongerenwelzijn voor
modules verblijf, dagbegeleiding, contextbegeleiding en begeleid wonen.
Er zijn een 60-tal medewerkers. De hoofdzetel bevindt zich te Oostakker
nabij Gent.
De vzw heeft een vacature voor

Directeur
Opdracht
- Je staat voor de optimale realisatie van de missie en doelstellingen
van de organisatie
- Je wil mee instappen in een evoluerend organisatiemodel
- Je stuurt het beleidsteam aan dat beleidsmatig instaat voor de
afstemming tussen de verschillende afdelingen
- Je bent eindverantwoordelijke op vlak van beleidsvoering m.b.t. de
werking, personeelsbeleid, infrastructuur, administratie en financiën
- Je volgt de geldende regel- en wetgeving op meso- en macro-niveau
op en je bent verantwoordelijk voor de implementatie ervan
- Je bent actief in netwerken in de ruime sector
- In je dagelijkse praktijk ben je in het bijzonder betrokken bij de
residentiële werking

-

Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en je concretiseert de daar
genomen beslissingen

Profiel
- Je hebt een masterdiploma in humane wetenschappen of
gelijkwaardig door ervaring
- Je hebt ervaring in leidinggeven, coachen en personeelsbeleid
- Je hebt kennis van en interesse voor ontwikkelingen in de integrale
jeugdhulp

-

Je bent betrokken op de cliënten en hanteert een systemisch kader
Je bent flexibel, stressbesteding, communicatief
Je woont in de regio en bent bereid om permanentie op te nemen in
een beurtrol

Aanbod
- Voltijds contract onbepaalde duur
- Een uitdagende job binnen een organisatie in ontwikkeling met
gemotiveerde medewerkers
- Aandacht en mogelijkheden voor eigen groei en ontwikkeling in
functie van je opdracht/takenpakket
- Verloning op basis van het barema K2 (PC319.01) + extra legale
voordelen
Selectieprocedure
Een eerste selectie gebeurt op basis van de schriftelijke sollicitaties. Er
worden 5 tot 6 kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek dat zal
doorgaan op donderdag 8 februari vanaf 17 uur. Nadien worden
weerhouden kandidaten gecontacteerd voor een assessment dat doorgaat
op 19 of 20 februari.
Meer info
www.martens-sotteau.be of via Bram Soenen, huidige directeur op
0494/52.56.68 of bram.soenen@martens-sotteau.be
Interesse
Mail je cv en motivatiebrief tegen uiterlijk 29 januari naar Luk Schollaert
(voorzitter) op voorzitter@martens-sotteau.be.
Je sollicitatie zal discreet behandeld worden.

