Clara’s Hofke vzw, gevestigd in het hartje van Arendonk, legt zich toe op het organiseren van kinderopvang
voor de allerkleinsten. Met meer dan 30 medewerkers en 140 kinderen hebben we een sterk uitgebouwde
structuur en kennen we een mooie lokale verankering. Ons team van professioneel opgeleide mensen streeft
naar een optimaal pedagogisch klimaat waar kinderen zich goed voelen. We willen een warme plek creëren
waar onze kinderen samen kunnen groeien, ontdekken en beleven.
Momenteel kijken we uit naar een enthousiaste en inspirerende (m/v):

Algemeen Directeur
Je neemt de dagelijkse leiding, organisatie en coördinatie in handen. Met een coachende leiderschapsstijl stuur
je een team van zo’n dertigtal gedreven medewerkers aan. Het realiseren van een warm en ondersteunend
werkklimaat staat daarbij centraal. Je coacht, stuurt en inspireert jouw medewerkers en stimuleert hun verdere
ontwikkeling.
Ook HR, boekhouding, logistiek, kwaliteit en faciliteiten vallen onder je verantwoordelijkheden. Je kan hierbij
rekenen op de ondersteuning van een professioneel en deskundig kader-team. Verder stippel je in nauw overleg
met de RvB de verdere visie en toekomst uit, steeds met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Profiel
Als people manager kan je terugblikken op succesvolle leidinggevende en coachende ervaring bij voorkeur in de
zorg en/of sociale sector. Je getuigt van een master werk- en denkniveau en een analytische geest. Zo kan je
meedenken op beleidsmatig niveau maar dit ook omzetten naar concrete acties. Verder ben je een gedreven
bruggenbouwer, zowel intern al extern, met sterke empathische vaardigheden en een ondernemende geest.

Aanbod
Je kan rekenen op een uitdagende en gevarieerde functie in een dynamische werkomgeving binnen een
groeiende sector. Je komt terecht in een sterke en stabiele organisatie waar je mee vorm geeft aan het
maatschappelijk relevant kader van hun dienstverlening. Je ideeën en initiatieven kunnen dan ook echt het
verschil maken voor anderen. Uiteraard gaat je inzet en verantwoordelijkheden gepaard met een competitieve
verloning.

Interesse?
Stuur dan je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Pieter Gaukema. Voor meer informatie kan je ons
contacteren op 014 61 57 87. Discretie wordt verzekerd!

