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Algemeen Directeur

Bedrijfsinfo: VZW Sint Elisabeth’s Dal beheert 3 woonzorgcentra: 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Zoutleeuw, Sint-Jozef in  
Nieuwerkerken en Betze Rust in Geetbets. Geïnspireerd door 
de Grauwzusters, bieden we in onze woonvoorzieningen tal van  
faciliteiten en diensten aan in een moderne infrastructuur met 
een eigentijds en divers woon- en zorgaanbod. Kwaliteit en  
bewonersgericht werken zijn twee belangrijke pijlers binnen 
onze werking. Wegens het geplande pensioen van de huidige  
algemeen directeur, zijn we op zoek naar een nieuwe (m/v)

Functie: • Je bent eindverantwoordelijk en staat samen met het 
directieteam in voor het dagelijkse bestuur en de algemene leiding 
van de vzw • Je faciliteert de verbinding tussen het directie- 
team en de bestuursorganen • Je streeft naar een excellente en 
kwaliteitsvolle bewonerservaring “zorg – dienstverlening – woon-
beleving”, gestoeld op een gezond financieel beleid • Je geeft 
rechtstreeks leiding en ondersteuning aan de campusverant-
woordelijken en het managementteam • Je stimuleert medewerkers 
en zorgt voor een vlotte samenwerking • Via jouw strategisch  
beleid en de implementatie ervan speel je in op de noden van de 
gebruikers en medewerkers, zodat de vzw als een relevante en 
aantrekkelijke zorgorganisatie en werkgever wordt beschouwd.

Profiel: • Je beschikt over een masterdiploma en relevante ervaring 
in een leidinggevende en coördinerende functie, bij voorkeur in 
de gezondheidssector • Je leidt met kennis, charisma en verant-
woordelijkheidszin • Je kan doelgericht coachen, delegeren en  
inspireren, dankzij sterk ontwikkelde communicatievaardigheden 

• Je treedt verbindend en inspirerend op, zowel intern als extern 
• Je bent een goede netwerker met sterke sociale en relationele 
vaardigheden • Je hebt een frisse kijk op nieuwe maatschappelijke 
vragen en/of ontwikkelingen en creëert nieuwe kansen.

Aanbod: • Een voltijdse, uitdagende functie in een representatieve 
organisatie binnen de sector met groeipotentieel (ook voor  
jezelf) • Je drukt een belangrijke stempel op de zorg in de regio, 
waarbij je wordt ondersteund en bijgestaan door de drie lokale  
directies van de campussen • Een competitief en marktconform 
verloningspakket met extralegale voordelen • Een warme en zorg- 
gerichte werkcultuur en een aangename, moderne werkomgeving. 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Bezorg je motivatiebrief en CV per mail aan een 
lid van de Raad van Bestuur: vacature.dir@vzwsed.be 
Vragen? Contacteer kristel.colemonts@vzwsed.be 
Solliciteren kan t.e.m. 25 november 2022.

De kennismaking: Als voortrekker wil Comfort Energy Group een duurzame partner zijn in 
de noodzakelijke energietransitie. Dat is waar de meer dan 350 medewerkers van Comfort 
Energy Group voor gaan. Tegen 2030 moeten de broeikasgassen al met minstens 55% 
verminderd zijn. Daarom hebben ze als marktleider, met hun entiteiten Comfort Energy, All-In 
Tank Service, Suncalor en TVW Fuel Trucks, een belangrijke rol te vervullen voor hun meer dan 
200.000 klanten. Om de doorgedreven transitie, ambitieuze groei en internationalisering te 
ondersteunen, zijn we voor hen op zoek naar een:

COO 
Hands-on en resultaatgerichte go-getter
De uitdaging: • Aansturen van de day-to-daybusiness: structureren en optimaliseren van de 
operationele organisatie • Verdere professionalisering en integratie van de bedrijven • Focus 
op efficiëntieverhoging door automatisering en digitalisering • Meebouwen aan een customer 
delight-cultuur • Bewaken en verbeteren van operationele KPI’s, samen met de regiomanagers 
• Detecteren van opportuniteiten voor operational excellence en daadkrachtig acties 
implementeren • Inspireren, coachen en motiveren van medewerkers i.s.m. de regiomanagers 
• Meewerken aan vernieuwing, samen met het Centre of Excellence, en implementatie in de 
regio’s • Rapporteren aan de CEO 

De perfecte match: • Masterniveau met minstens 10 jaar relevante werkervaring • Kennis  
van en ervaring met operational excellence, customer delight en continuous improvement  
• Ervaring met changeprojecten • Krachtige communicator • Sterke businessawareness,  
zowel managerial als operationeel • Charismatische peoplemanager die kan enthousiasmeren 
om resultaten te behalen • Sterk in planning, organisatie en projectmanagement

Het aanbod: • Uitdagende omgeving • De kans om jezelf en de sector verder te ontplooien  
• Inspirerende collega’s • Rol met wezenlijke impact op de groei van de groep • Tewerkstelling  
in Hasselt

 www.comfortenergygroup.com

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 62     www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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De kennismaking: Woon- en zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers vzw is een zorgvoorziening 
in Stabroek. Een huis waar ouderen en familie altijd welkom zijn. Aalmoezenier Cuypers draagt 
met zijn team van zorgtoppers elke dag bij aan de kwaliteit van leven van 92 ouderen in het 
woon- en zorgcentrum, het centrum voor kortverblijf en de 41 assistentiewoningen. Woon- en 
zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers werkt neutraal en ongebonden. Duurzaamheid en openheid 
zijn twee speerpunten die het bestuursorgaan hoog in het vaandel draagt.

DIRECTEUR  
Woon- en zorgcentrum
De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de kwaliteit 
van het leef-, woon- en zorggebeuren • Je verzorgt de contacten met bewoners, familieleden 
en externen • Je vertegenwoordigt het woon- en zorgcentrum en bouwt duurzame 
samenwerkingen op • Je zet continu in op kwaliteit en innovatie • Je staat in voor het 
medewerkersbeleid, de werkorganisatie en de budgetopvolging • Je ontwikkelt mee de 
strategische visie op langere termijn • Je rapporteert aan het bestuursorgaan

De perfecte match: • Masterdiploma in een (para)medisch-sociale richting of gelijkwaardig 
door ervaring • Min. 5 jaar relevante ervaring •  Kennis van het Tubbe-model is een plus  
• Proactief en innovatief • Je kan delegeren, motiveren en aansturen • Je kiest voor zorg op 
mensenmaat • Je hebt kennis van financiële modellen in de zorg

Het aanbod: • Een uitdagende en gevarieerde directiefunctie waar je zelf mee richting aan 
kan geven, bij voorkeur voltijds • Een competitief loon met extralegale voordelen 

 www.aalmoezeniercuyperswzc.be

Meer info? Contacteer Sofie Valkeners op 0495 81 20 30              www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  

Check onze 
beurskalender!

Bezoek 
onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers 
op één dag, op één locatie, bij 
jou in de buurt.


