
 
  

 

 

    

 

 

 

 

 

Vacature algemeen directeur 
 
“Groep De Rozenkrans” bestaat uit de zorgvoorzieningen VOC De Rozenkrans, MFC 
Rozenweelde en Huize Rozenwingerd en de scholen voor buitengewoon onderwijs BuSO De 
Rozenkrans/De Nieuwe Poort, BuBaO De Strandloper en BuBaO Zonnehart.   
Wij bieden zorg en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en dit 
op meerdere locaties in West-Vlaanderen.   
 

Voor de verdere uitbouw van onze organisatie zijn wij op zoek naar een algemeen directeur.  

Functie: 
De algemeen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de missie, de visie 
en het beleidsplan van de organisatie. 
De algemeen directeur waarborgt een kwalitatieve dienstverlening van de organisatie.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
Je zorgt samen met de directieleden voor een kwalitatief zorg- en onderwijsbeleid. 
Je stuurt de individuele directieleden aan en je coacht het team om tot een gezamenlijke realisatie 
van het gemeenschappelijk beleidsplan te komen. 
Je staat in voor een motiverend en stimulerend personeelsbeleid en je zet in op een innovatieve 
manier van werken.  
Je draagt zorg voor de financiële gezondheid van de organisatie. 
Je staat in voor een efficiënte interne en externe communicatie. 
Je ondersteunt het algemeen kwaliteits- en preventiebeleid. 
Je bevordert de samenwerking van de organisatie met andere organisaties. 
Je vertegenwoordigt de organisatie op diverse fora. 
Je rapporteert aan het bestuursorgaan. 
 
Profiel: 
Je bezit een masterdiploma. 
Je hebt een ruime ervaring in een directiefunctie, bij voorkeur in de social profit sector. 
Je kan je profileren binnen de algemene missie, visie en waarden. 
Je toont een bezielend leiderschap en je geeft blijk van een grote samenwerkingsvaardigheid,  een 
luister- en dialoogbereidheid en een open en directe communicatie. 
 
Aanbod:  
Een boeiende werkomgeving in een mensgerichte en innoverende organisatie. 
Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
Een marktconforme verloning met meerdere extra’s. 
Plaats van tewerkstelling: de diverse locaties van het netwerk. 
De nieuwe functie kan per direct ingevuld worden.   

 



 
  

 

 

    

 

 

 

Interesse: 
Meer informatie bij dhr. Bert Van den Berghe, Voorzitter, op het nummer 0475 57 98 14 
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar vandenberghebert@telenet.be vóór 15/12/2021 
 
www.rozenweelde.be 
www.zonnehart.be 
www.rozenwingerd.be 
www.destrandloper.be 
www.derozenkransbuso.be 
www.derozenkrans.be 
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