Puur – ALGEMEEN DIRECTEUR WZC te
Oostende

Wij, GVO gaan op zoek naar een Algemeen Directeur
voor onze voorziening te Oostende!
Woonzorggroep GVO is een groepering van 10 ouderenvoorzieningen te WestVlaanderen. In de 10 voorzieningen staan meer dan 1.200 medewerkers
dagelijks in voor het realiseren van een warme zorg voor onze bewoners.
Voor onze voorziening te Oostende zijn wij op zoek naar een Algemeen
Directeur.
En greep uit het uitdagende takenpakket:
Als Algemeen Directeur bent u, samen met uw team en in overleg met het
directiecomité, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het
woonzorgnetwerk met haar uitgebreid dienstverleningspakket. U hebt de
verantwoordelijkheid uw team te coachen, te motiveren, bij te sturen, te
begeleiden en naar een hoger niveau te brengen.
U staat in voor een positieve profilering van het woonzorgcentrum in de
regio en lokale gemeenschap. Het is dan ook belangrijk om actief een
netwerk uit te bouwen met plaatselijke en regionale actoren EN op de
hoogte te zijn van evoluties in de sector.
Eén van de basisopdrachten voor de Algemeen Directeur is het verzoenen
van een betaalbare zorg en het voeren van een gezond financieel beleid op
korte, middellange en lange termijn.
De Algemeen Directeur is in staat een eigentijdse zorgvisie te ontwikkelen
en deze na goedkeuring te implementeren doorheen het woonzorgcentrum.
Een zorgethische benadering, gebaseerd op een persoonlijk mensvisiebeeld,
is hierbij fundamenteel zowel op de werkvloer als binnen de
organisatiestructuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor het creëren van een
gastvrij zorg- en dienstverleningsaanbod voor een waardig perspectief van
leven.
In deze gevarieerde en uitdagende opdracht kan u rekenen op de
intensieve ondersteuning van het managementteam van woonzorggroep

GVO.

We maken graag kennis met jou:
Naast uw Master of Bachelor diploma in een humaan wetenschappelijke
richting, zien wij graag enige relevante werkervaring (zijnde ervaring in
een leidinggevende functie binnen de gezondheids- of welzijnssector) op uw
CV staan.
U werkt punctueel en zelfstandig.
U combineert moeiteloos strategisch inzicht met organisatorisch
talent.
U bent een communicatieve en resultaatgerichte coach.
U werkt vlot met de courante IT toepassingen.
Uw dynamisme, ondernemingszin en besluitvaardigheid typeren u.
U bent vertrouwd met de regio en de Stad Oostende.

WELKOM BIJ GVO!!!
Een boeiende en uitdagende opdracht binnen een woonzorggroepering.
Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur en dit in vast
dienstverband.
Een marktconform salaris op basis van ervaring, aangevuld met een
pakket aan extra-legale voordelen (maaltijdcheques, bedrijfswagen,
smartphone,...).
U komt terecht in een professionele werkomgeving waar je je
allesbehalve een nummer voelt! Korte communicatielijnen en respect
voor uw expertise zijn sleutelbegrippen voor ons.
http://www.puur.expert/

