
ALGEMEEN DIRECTEUR (Ref 130701)

De uitdaging: Vanuit een beleidsvisie op ouderenzorg zal je instaan voor de dagelijkse 
leiding over de organisatie en de verdere uitbouw van een kwalitatieve, gastvrije en vriendelijke 
zorg voor onze bewoners en gebruikers. Je vertegenwoordigt 125  werknemers over diverse 
diensten: zorg, stafmedewerkers, administratie, logistiek, techniek, …. Je werkt hiertoe dagelijks
nauw samen met de verantwoordelijke zorg en de economisch directeur en je bouwt verder 
aan de toekomst i.s.m. externe partners vanuit het respect voor de spiritualiteit van de zusters 
Maria (Ingelmunster). Je rapporteert op geregelde tijdstippen aan het dagelijks bestuur en het 
bestuursorgaan.

Profi el: • masteropleiding of gelijkwaardig met relevante ervaring, bij voorkeur in een zorgorgani-
satie • enthousiast peoplemanager met een brede beleidsvisie • teamplayer en oplossings gerichte 
coach • innovatief denker met een realistische aanpak bij de vertaling naar het operationele.

Aanbod: • een brede, sociaal geëngageerde managementfunctie • een performant kader en stabiel 
personeelsteam • een mensgerichte organisatie deel uitmakend van het samenwerkingsverband 

“De Hoeksteen” en lid van Zorgnet-Icuro • aantrekkelijke loonvoorwaarden en voordelen eigen 
aan de sector + dienstwagen.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

TEN ANKER is een recent gerenoveerd woonzorgcentrum te NIEUWPOORT met 146 woon-
gelegenheden, een kortverblijf en een DVC. Ter opvolging wegens pensionering zoeken wij een

Volg ons opfiExclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
www.verdonckbv.be

WZC TEN ANKER Nieuwpoort 
investeert in de toekomst !

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80

ALGEMEEN DIRECTEUR 
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van je zorginstelling. Je vertegenwoordigt 
de organisatie in diverse netwerken. Een kwaliteitsvolle, mensgerichte zorg draag je hoog in het 
vaandel. Verbindend en gedeeld leiderschap en teamwerk maken van jou een gewaardeerde 
bruggenbouwer. Je draagt een waardegedreven en christelijk geïnspireerde missie mee uit. Naast 
een masterdiploma, eventueel aangevuld met een managementopleiding, heb je a�  niteit met een 
leidinggevende functie in de (geestelijke) gezondheids- en welzijnszorg. 

Wat mag je verwachten? Je komt terecht in een inspirerende werkomgeving in een ruimere con-
text van zorgcircuits en netwerken. Je kan je stempel drukken in een dynamische en duurzame 
werkcontext, waarin mensgerichte zorg centraal staat. Je kan rekenen op een competitief loon 
met extralegale voordelen. 

Interesse? Mail je motivatiebrief en cv naar Kris Heeren (kris@kingalfonso.be) uiterlijk op 
9 mei 2022 of bel 0471 81 60 08. De volledige functiebeschrijving en andere nuttige info vind
je op www.kingalfonso.be. Voor meer info over deze functie, contacteer Stefan Van Sevecotte, 
bestuurder-sectorverantwoordelijke zorg (09 221 45 45). 

PC Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum, dat bestaat uit een psychiatrisch 
ziekenhuis en verzorgingstehuis, een initiatief Beschut Wonen en een poliklinische werking. 
In deze moderne zorgvoorziening worden voor allerlei psychiatrische problemen gespeciali-
seerde behandelmilieus aangeboden. PC Dr. Guislain behoort tot vzw Organisatie Broeders van 
Liefde, die in België meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair 
onderwijs beheert, samen met 11 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra. 
Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot onze 
activiteiten. Ter versterking van het directieteam, zijn we op zoek naar een:
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IT Application Manager

Bedrijfsinfo: Hudson is een full-service 
HR-adviesbureau dat al bijna 40 jaar 
mensen en organisaties helpt zichzelf 
te overtreffen. Wij zijn een integere en 
loyale HR-partner en zetten onze exper-
tise en oplossingen in om mensen en 
organisaties steeds verder te helpen.

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de operationele 
ondersteuning, het onderhouden en begeleiden van  
nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten van Hudsons 
MS Dynamics 365-platform • Je onderzoekt samen met key 
users de bedrijfsprocessen en analyseert de noden. Je stelt 
prioriteiten in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen in 
het kader van onze digitale transformatie. We streven naar 
een fully integrated approach van alle businesstoepassingen 
• Je coördineert de releases van het platform en organiseert 
en begeleidt de testing. Je werkt hierbij nauw samen met 
onze external suppliers.

Profiel: • Je behaalde een masterdiploma en hebt meerdere 
jaren relevante ervaring met de implementatie van business- 
software. Ervaring in het werken met Microsoft Dynamics 
365 of AX is een plus • Door jouw goede communicatie-  

en projectmanagementskills zorg je voor een efficiënte  
afstemming met alle stakeholders. Je werkt vlot in team- 
verband maar neemt ook zelfstandig projecten ter harte.

Aanbod: • Je ontdekt de boeiende wereld van HR en de tools 
en platformen die we gebruiken om onze klanten de beste 
service te bieden • Je werkt autonoom en krijgt veel ruimte 
om initiatief te nemen, je hebt impact. Je komt terecht in een 
dynamisch team en werkt in een sfeer van vertrouwen en 
collegialiteit.

Er is altijd een goede reden om te kiezen voor de HR-markt- 
leider. Stuur ons je CV en we verwelkomen je graag 
om kennis te maken. Informatie kan je inwinnen via  
Jeroen Peeters, Senior HR Advisor via +32 9 242 54 58.

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

Aquafin is HR-ambassadeur 

Sabine Schellens, directeur HR & Orga-
nisatie bij Aquafin, ontving in de Gentse 
Ghelamco Arena de prijs uit handen van 
Joris Vandersteene, senior manager bij 
het Verbond van Belgische Ondernemin-
gen en bestuurder van het HR Gala. 
Het is al de zestiende keer dat de HR-
prijs wordt uitgereikt. Al die tijd verleent 
het netwerkevenement HR-Gala een am-
bassadeursopdracht aan een bedrijf of 

persoon die als ‘referentie’ kan worden 
aanzien op het vlak van HR. De organi-
satie wil hiermee naar eigen zeggen het 
vakgebied van human resources ma-
nagement extra zichtbaarheid geven. 
“Verdienste, waarde en uitstraling voor 
het vakgebied staan centraal bij de keuze 
van de ambassadeur”, aldus de organisa-
toren. Aquafin haalde het in de eindronde 
van  Argenta, Novartis en Triodos.  (WiVi)

Het HR-team van waterzuiveraar Aquafin werd verkozen tot HR-ambassadeur 2021-2022.
Een eretitel die de organisatie een jaar lang mag dragen. 

HR-ambassadeurs door de jaren heen
• Aquafin (2021-2022)

• Carglass (2020)
• Emmaüs (2019) 

• Mathieu Gijbels (2018) 
• MediaMarkt België (2017) 

• Boss Paints (2016) 
• Durabrik Group (2015) 

• Audi Brussel (2014) 
• Zorgbedrijf Antwerpen (2013) 
• Janssen Pharmaceutica (2012) 

• Schoenen Torfs (2011) 
• VDAB (2010) 

• Daikin Europe (2009) 
• Vandemoortele (2008) 
• Colruyt Group (2007) 

• Volvo Cars Europe (2006)

Sabine Schellens (op de foto tweede van rechts) 
nam als directeur HR & Organisatie bij Aquafin de 
prijs in ontvangst.



Deskundig én dichtbij

Jouw rol: 
• Je inspireert de leden van je directieteam (hoofdarts, directeur 

patiëntenzorg, financieel-administratief directeur, directeur 
HR en directeur ICT) en je leidt het ziekenhuis. 

• Je ontwikkelt - in afstemming met het bestuurs orgaan en de 
medische raad - het strategisch beleid in functie van de 
evoluerende context in de bredere samenleving. 

• Je staat in voor een goede afstemming met alle relevante 
overlegorganen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

• Je bent een actief lid van het ziekenhuisnetwerk Zuid west-
Limburg. 

• Je staat samen met de hoofdarts en de directeur patiëntenzorg 
borg voor een kwaliteitsvolle zorgverlening in nauwe dialoog 
met de medische raad en het artsenkorps.

• Je bent de eindverantwoordelijke voor een gezonde begroting. 
• Samen met je directieteam ontwikkel je actieplannen op maat 

van het uitgewerkte strategische beleid. 

Jouw profiel: 
• Je genoot een opleiding op masterniveau en hebt een ruime 

en intensieve ervaring op directieniveau, bij voorkeur in de 
ziekenhuissector. Je hebt minstens een sterke affiniteit met de 
zorgsector vanuit je maatschappelijke betrokkenheid. Je neemt 
actief kennis van en hebt reële interesse in de evoluties in de 
gezondheidszorg. 

• Je bent in staat om een organisatie met een hoge graad van 
complexiteit aan te sturen en geeft blijk van strategisch 
inzicht, waardoor je een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de 
vormgeving van de visie en de strategische doelstellingen van 
ons ziekenhuis. 

• Als leidinggevende ben je een inspirerende bruggen-
bouwer, sta je borg voor transparante communicatie met alle 
medewerkers en stakeholders en ben je in staat om op alle 
niveaus een gedragen besluitvorming te realiseren. 

Ons aanbod:  
• Je komt terecht in een financieel kerngezond ziekenhuis met 

een uitstekende reputatie en een toekomstgerichte visie die 
op zeer uiteenlopende groei-impulsen berust. 

• Je kan samenwerken met een gemotiveerde ploeg van 
bekwame medewerkers, verpleegkundigen en artsen en je kan 
terugvallen op inspirerende directieleden. 

• Sint-Trudo bouwt continu verder aan de toekomst met grote 
en minder grote strategische projecten en innovaties op alle 
domeinen eigen aan onze boeiende ziekenhuisrealiteit. 

• Je kan rekenen op een compleet en marktconform 
remuneratiepakket. 

Algemeen Directeur
Sint-Trudo Ziekenhuis is een 
dynamisch, modern en volledig 
vernieuwd ziekenhuis met 310 
erkende bedden, ruim 820 
mede werkers en 150 artsen. 
We staan hier dicht  bij de 
patiënt én dicht bij elkaar. 

Met onze mensgerichte aanpak 
garanderen wij de beste zorg 
voor onze patiënten. Dankzij 
korte communicatielijnen en een 
warm hartige werksfeer creëren 
we samen een toe gankelijk en 
open ziekenhuis voor onze 
mede werkers.

We behaalden het gouden 
JCI-kwaliteitslabel en nemen 
nu een pioniersrol op in de 
ontwikkeling van het nieuwe, 
Vlaamse kwaliteitsmodel 
FlaQuM, door 1 van de 3 
leerstoelen van LIGB-KU Leuven 
te financieren.

Sint-Trudo maakt deel uit 
van het ziekenhuisnetwerk 
Zuidwest-Limburg.

Anticiperend op de pensionering van onze huidige algemeen directeur, zijn wij op zoek naar 
een inspirerende leidinggevende (m/v/x) met strategisch inzicht voor de rol van:

Interesse? 
Mail je motivatiebrief en cv naar Joke Derhore van Accord Group 
( joke.derhore@accordgroup.be).

Meer info? 
Voor meer informatie over deze topfunctie of om je kandidatuur 
in te leiden, neem telefonisch contact op met Accord-partner 
Frank De Mey (0473 25 24 23), die deze search discreet in goede 
banen leidt.

Stel je kandidaat om mee te bouwen aan Kortrijk. 
Meer info op www.kortrijk.be/vacatures 

Solliciteren kan t.e.m. 29 mei 2022 
via www.searchselection.com

Kortrijk zkt. 
Algemeen directeur
Als algemeen directeur van Stad en OCMW Kortrijk sta je 
aan het hoofd van een van de grootste organisaties van de 
regio. Je zet in op samenwerking, innovatie en op-en-top 
klantgerichtheid om de doelstellingen van het plan  
‘Beste Stad van Vlaanderen’ te realiseren. 

Je komt terecht in een veelzijdige job met sterke maatschappelijke 
relevantie. Je geeft leiding aan 1800 medewerkers die zich elke dag 
inzetten voor een diverse dienstverlening in een dynamische stad.  

Help jij onze ambities 
waarmaken?

We organiseren statutaire examens 
voor projectcoördinatoren:

• Drinkwatertoevoer  
(Productie en Transport)

• Drinkwaterdistributie en sanering  
(Zones)

• Afkoppelingen en IBA’s  
(Stafdiensten Netinfradiensten)

• Aansluitingen en aftakkingen  
(Klantenwerken)

• Gebouwenbeheer  
(Facilitair Management)

• Legionellabeheer en proceswater  
(Aquadomo)

TMVW ov

Meer informatie op jobs.farys.be  
Inschrijven kan tot 6 mei 2022

Ontdek meer 
vacatures op 
jobs.farys.be



IGS  Westlede overkoepelt drie crematoria in Oost-Vlaanderen. Met een 70-tal werk-
nemers verzorgt Westlede jaarlijks 4.000 plechtigheden waarbij een waardig afscheid 
centraal staat. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Westlede wenst het team 
te versterken met een nieuwe (m/v/x) ADJUNCT-DIRECTEUR.

Je functie
• Je rapporteert aan de algemeen directeur met wie je samen het beleid uitstippelt.
• Je bent verantwoordelijk voor de administratieve uitwerking van de aanbestedingen en 

ziet toe op de strikte naleving van de wetgeving op overheidsopdrachten.
• Je bent als adjunct-directeur medeverantwoordelijk voor het personeelsbeheer en -beleid.
• Je bent vertrouwd met de organisatie van raden van bestuur en algemene vergaderingen 

en staat in voor de coördinatie ervan.
• Je bouwt verder aan het team dat klantgerichtheid hoog in het vaandel draagt.
• Als warme peoplemanager haal je het beste in je medewerkers naar boven, zonder daarbij 

de strategische doelen uit het oog te verliezen.
• Je blijft op de hoogte van de beleidsevoluties eigen aan de sector.

Je profi el
• Je bezit een masterdiploma met minstens 10 jaar relevante ervaring binnen een over-

heid. Interne kandidaten die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden worden tevens 
toegelaten tot de selectieprocedure.

• Een gedegen kennis van en praktische ervaring met de wetgeving op overheids-
opdrachten is een absolute must.

• Je hebt een ruime ervaring met het hr-beleid binnen de context van de publieke sector.
• Je bent stressbestendig, oplossingsgericht en kan omgaan met onverwachte wendingen.
• Je fungeert als sparringpartner voor de algemeen directeur en vervangt hem naadloos. 

We verwachten dus een grote inzet en ook interesse in planning, techniek en bedrijfs-
processen.

Aanbod
• Een uitdagende sleutelfunctie met eindverantwoordelijkheid in een maatschappelijk 

 relevante sector.
• Je krijgt een gevarieerd takenpakket en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden met extra-

legale voordelen.

Stel je uiterlijk 9 mei 2022 kandidaat via volgende link:  
www.searchselection.com/nl/jobs/9360. 

Een geldige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, een uittreksel uit het strafregister (maxi-
mum 3 maanden oud) en een kopie van jouw diploma.

Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met Sven De Backer, directeur, 
sven.debacker@westlede.be, 09 326 89 45.

ADJUNCT-
DIRECTEUR

Wil jij de koers  
van het GO!  

mee bepalen? 
Stel je dan kandidaat voor de 

Raad van het GO!

 

www.g-o.be/verkiezingraad

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be, kies uit duizenden jobs en 
vind de job waar jij écht gelukkig van wordt.

Fijne eerste 
werkdag!

Vind jouw klik 
op jobat.be

openingszin?

Op zoek naar
de perfecte

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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