Jobadvertenties vind je
zowel in dit weekendkatern als elke werkdag
verspreid in je krant.
En natuurlijk op
Jobat.be.




Acht tips voor
meer vrouwen aan de top
Met ‘De 19 dingen die je nooit met collega’s moet doen’
brengt columniste Japke-d. Bouma een boek vol ironische
kantoorlijstjes en carrièreweetjes.
Hieronder ook dit lijstje met
acht tips om meer vrouwen
aan de top van organisaties
te krijgen:
1. Stop met aan vrouwen te vragen ‘hoe
ze het gaan regelen als het kind er
straks is?’ Vraag dat aan mannen.
2. Laat vrouwen chemie, accountancy,
technische natuurkunde, economie en
wiskunde studeren en mannen communicatiewetenschappen en geschiedenis.
3. Laat mannen eens wat vaker hun
mond houden en laat vrouwen vaker
uitpraten.
4. Laat vrouwen stoppen met zeggen
dat ze dingen niet kunnen of niet durven.
5. Laat vrouwen eens wat vaker avonden overwerken en laat de vaders dan
de kinderen opvangen.

6. Laat mannen vaker zeggen dat ze onzeker zijn en moeite hebben om werk en
gezin te combineren.
7. Laat vrouwen stoppen met zeggen
‘sorry, let maar niet op mij’.
8. Ontsla een kwart van de mannen aan
de top en kijk of iemand het merkt. 		
			
(WiVi)

Het lokaal bestuur Dendermonde overkoepelt het stadsbestuur, het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en het Autonoom Gemeentebedrijf.
Samen met 45.000 Dendermondenaars en 1.300 collega’s bundelen we onze
krachten om van Dendermonde een bruisende stad te maken.
Het lokaal bestuur Dendermonde wil zijn klantgerichtheid maximaliseren en
daarnaast het personeel stimuleren in hun job door middel van betrokkenheid,
uitdaging, creativiteit en innovatie.
We willen ons ontwikkelen tot een organisatie waar de principes van een
innovatieve arbeidsorganisatie centraal staan. Wij willen tevreden medewerkers
die met veel goesting hun taken tot een goed einde brengen. Die elkaar stimuleren
en motiveren om steeds beter te doen door zelf het stuur in handen te nemen.

Directeur lokaal bestuur
Voltijds – onbepaalde duur – A5a-A5b

Ben je een geboren leider? Ben je resultaatsgericht en klaar om ambitieuze doelstellingen
te bepalen en te behalen? Ben je op je best wanneer je kan samenwerken met collega’s
en partners?
Je vormt samen met je collega-directeurs het managementteam dat instaat voor de
beleidsvoorbereiding en uitvoering binnen de krijtlijnen zoals uitgezet door het bestuur.
Vanuit dit team neem je enthousiast het voortouw in onze organisatie. Je denkt mee
op strategisch niveau en maakt tegelijkertijd de juiste vertaalslag naar de teams. Je
werkt resultaatsgericht en motiveert en coacht graag teams en medewerkers om zich te
ontplooien tot performante schakels in onze sterke organisatie. Je bewaart het overzicht
over de hele organisatie om de zorg- en dienstverlening voor onze burgers efficiënter en
effectiever te organiseren. Je neemt graag het voortouw in projectwerking en kan collega’s
warm maken voor transversale thema’s.

Wij kijken alvast uit naar jouw kandidatuur!
Solliciteren kan via www.dendermonde.be/vacatures tot en met
20 november 2021 door je cv, ingevulde vragenlijst en een kopie
van je diploma te bezorgen.

Voor de juiste
chemie tussen
kandidaat en
aanwerver

www.poolstok.be

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880
Gent
Kortrijksesteenweg 1099
093 108 339
www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be
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PROGR AM
COMPOSE YOUR OWN
S NOW
AND GET YOUR TICKET

