Diensthoofd woonzorgcentrum (m/v/x)
Ambieer jij een leidinggevende functie in een mensgerichte organisatie? Ben jij sterk in mensen motiveren om zo samen de
doelstellingen in een woonzorgcentrum te bereiken? Lees dan snel verder Lees dan snel verder!
Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel onderaan voor uitgebreide
informatie.
Beknopte jobinhoud
Je maakt als diensthoofd woonzorgcentrum (WZC) deel uit van het thema Zorg. Er is momenteel één vacature in WZC De
Faluintjes maar de wervingsreserve is geldig voor de vier woonzorgcentra van OCMW Aalst.
Als diensthoofd sta je in voor de algemene organisatie van het woonzorgcentrum. Je bent aanspreekpunt voor het beleid en
het managementteam.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
Je organiseert, coördineert en volgt de activiteiten op. Je rapporteert en denkt mee over mogelijke verbeteringen om de werking en
dienstverlening efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te laten verlopen, conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.
Je staat in voor het opzetten, up-to-date houden en optimaliseren van processen, structuren, rollen en resources.
Je beheert de middelen van de dienst en je staat in voor een permanente opvolging en rapportering.
Je geeft mee vorm aan het strategisch beleid van het thema en vertaalt het strategische beleid naar een visie, missie en strategische
doelstellingen voor de dienst.
Je schept een motiverend en stimulerend werkklimaat, je promoot actief eigenaarschap en je fungeert als rolmodel voor de
organisatiewaarden; samenwerken, vertrouwen, betrokkenheid en klantgerichtheid.
Je stuurt medewerkers aan en coacht hen om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling te behalen. Dankzij
jouw persoonlijke aanpak zorg je voor een evenwicht tussen tevreden medewerkers en een efficiënt georganiseerde dienst.
Je zet interne en externe samenwerkingsverbanden op en onderhoudt deze.

Jij...
hebt een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
ook indien je in het bezit bent van een bachelorsdiploma én 5 jaar beroepservaring in een management- of leidinggevende functie kan je
deelnemen aan de selectieprocedure, mits je slaagt in de niveautest.
hebt kennis van proces- en projectmanagement.
hebt kennis over overheidshandelen, de zorg(sector) en het Vlaams regelgevend kader of je bent bereid om je hier op korte termijn in te
werken.
bent de leidinggevende van een multidisciplinair team en staat in voor het ontwikkelen en motiveren van medewerkers.
bent in staat om proactief doelen te stellen en nauwgezet actieplannen uit te tekenen waarbij je de juiste middelen inschakelt binnen de
beschikbare tijd.
kan beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht actie ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
bouwt relaties, netwerken met partners op en onderhoudt deze actief, zowel binnen als buiten de organisatie en stimuleert dit ook bij de
medewerkers.
plant en beheert je eigen groei in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te
stellen en je continue nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
denkt oplossingsgericht en kan dit zowel proactief als reactief.
streeft kwaliteitsvolle dienstverlening na en bent klantgericht.

Stad Aalst...
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als diensthoofd in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd.
biedt je een loon binnen weddeschaal A4a-A4b (met een basisbrutowedde tussen 3969,99EUR per maand en 6053,1 EUR per maand).
Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende
tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
geeft je de kans om aan de slag te gaan in één van de woonzorgcentra van OCMW Aalst. Er is momenteel één vacature in WZC De Faluintjes
(Baardegem-Dorp). Structureel telewerk is mogelijk na een inloopperiode. De inloopperiode bedraagt 12 maanden.
vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien
we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop, GSM met abonnement, …)
voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over.

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de knop 'Solliciteer nu' waar je tot en met 16 augustus 2022 een recent cv en jouw hoogst behaalde diploma kan
opladen.
Een sollicitatie bestaat uit:
Een digitaal intakegesprek, dat plaatsvindt op 30 augustus 2022 (26 augustus is een reservedag).
Een assessment center, dat plaatsvindt tussen 5 september 2022 en 18 september 2022.
Een mondeling gedeelte met voorbereidende opdracht, dat plaatsvindt op 28 september 2022.
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

Blijf je toch achter met vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Lien Coppens, recruiter via
0498 53 49 40 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Shani Bisback, dossierbeheerder via 053 72 32
50 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Nancy Boterberg, lid van het
managementteam, thema Zorg via 053 72 20 08 of via nancy.boterberg@aalst.be.
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel THIEL SOETE
op het nummer: 053723506

