MFC De Kindervriend
MFC De Kindervriend is gelegen in Rollegem, een deelgemeente van Kortrijk. Deze organisatie biedt
dagopvang, dagbesteding, verblijf aan ongeveer 150 kinderen met een verstandelijke beperking, en
mobiele begeleiding aan hun ouders en ruimere context, en dit 365 dagen per jaar, 24/24.
Daarnaast organiseert zij woensdagnamiddagopvang en een kleinschalige speelpleinwerking in de
regio.
Deze pedagogische werking zou niet mogelijk zijn zonder een degelijke ondersteuning vanuit de
logistieke diensten: keuken, schoonmaak, de wasserij, het technisch onderhoud van de gebouwen,
het onderhoud van de tuin, het beheer van het ICT-netwerk, de aankoopdienst.
Momenteel zoeken wij een voltijds
Directeur logistieke diensten:
Als directeur logistieke diensten ben je verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse werking van
de logistieke diensten.
Je maakt deel uit van de directieraad, en rapporteert aan de algemeen directeur.
Verantwoordelijkheden:
-

Het is uw missie dat alle kinderen hier in optimale omstandigheden kunnen verblijven, en dat
de personeelsleden in optimale omstandigheden kunnen werken.

-

Je staat in voor het organiseren, coördineren en opvolgen van de uitvoering van de dagelijkse
werking van de logistieke diensten, en het optimaliseren van deze werking. Dit doe je in
voortdurende communicatie en overleg met de andere diensten van de voorziening. Je
rapporteert aan de algemeen directeur en aan de Raad van Bestuur.

-

Je werkt mee aan het ontwikkelen, bijsturen en realiseren van het masterplan voor de
gebouwen (rekening houdend met de belangen van de cliënten, de organisatie en de
personeelsleden) en draagt zo bij tot de realisatie van het beleidsplan.

-

Je geeft leiding aan een twintigtal mensen. Je geeft gestalte aan het HR-beleid van de
voorziening.

-

Je handelt met financieel inzicht, draagt bij tot het opstellen van de begroting, en de
opvolging ervan; je blijft alert voor opportuniteiten om kosten te besparen.

-

Je volgt de betreffende regelgeving en nieuwe tendensen op via de informatiekanalen van
onze koepel, vormingen…
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-

Je helpt mee in de organisatie-ontwikkeling, PR, fondsenwerving …

Competentieprofiel
De directeur logistieke diensten
•

heeft min. een vijftal jaar ervaring in een leidinggevende functie; (Bachelor- niveau)

•

heeft een ruime interesse voor alle aspecten van de logistiek en is bereid zich hier verder in
te verdiepen;

•

schept een positieve en innoverende werksfeer waarin de mensen zich betrokken voelen en
zich gemotiveerd inzetten om de doelstellingen te bereiken;

•

kan goed plannen en organiseren;

•

is opmerkzaam;

•

bepaalt en behaalt objectieven;

•

speelt op een vlotte, actieve manier in op het veranderende zorglandschap, en stuurt zijn
diensten in de organisatie in dit veranderingsproces;

•

engageert zich om voltijds te werken, met de nodige flexibiliteit.

Ons aanbod
Vacante betrekking
Bezoldiging via de barema’s van de sector PC 319.1
Extra-legaal voordeel
Een familiale werksfeer en gemotiveerde collega’s
In een filevrije groene omgeving

Kandidaatstelling
Stuur uw motivatiebrief en CV uiterlijk tegen 12 juni 2019 naar Geert Verpoest, algemeen directeur,
via geert.verpoest@kindervriend.be .
Uw kandidatuur zal met de nodige discretie behandeld worden.
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