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Oktober 2019
Dienstencentrum Mozaïek vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Mozaïek ondersteunt op
een professionele en onderbouwde wijze een 200-tal cliënten: volwassenen met autisme, met een nietaangeboren hersenletsel of met een verstandelijke beperking al dan niet met autisme, psychische
stoornissen en/of gedragsstoornissen.
Ongeveer 150 medewerkers zetten zich hiervoor dagelijks in. Het aanbod is divers en gaat van
ondersteuning bij het wonen tot werken.
Mozaïek zet zich in om dagelijks zowel voor medewerkers als voor cliënten een uitdagende,
kwaliteitsvolle en hartelijke organisatie te zijn.
Mozaïek werkt actief samen met relevante partners zoals het Samenwerkingsverband Groot-Gent, het
Werkburo Oost-Vlaanderen en het Vlaams Welzijnsverbond.
Functie-inhoud
Je draagt de visie en de waarden van de organisatie uit t.a.v. medewerkers, cliënten en het brede
netwerk van zorgaanbieders en kan deze concreet vertalen in intern en extern beleid.
Je tekent samen met de Raad van Bestuur en de interne leidinggevenden een toekomstgericht strategisch
beleid uit. Hiervoor ben je op de hoogte van maatschappelijke en regelgevende ontwikkelingen en je
slaagt er in deze te verwerken tot een helder beleidsplan. Je zorgt ervoor dat het beleidsplan afgestemd is
op de actuele subsidie- en andere werkingsmiddelen, op de financiële mogelijkheden op korte en lange
termijn en op de maatschappelijke en financiële doelen van de organisatie.
Je draagt de rechtstreekse verantwoordelijkheid over werking van de technische dienst en de
administratie en werkt hiervoor nauw samen met de respectievelijke coördinatoren. Je verzekert een
veilige werk- en leefomgeving en werkt hiervoor nauw samen met de preventie-adviseur.
Je bent tevens verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogstaande dagelijkse werking met cliënten en
medewerkers en werkt hiervoor nauw samen met de pedagogisch directeur en de kwaliteitscoördinator.
Je hebt en onderhoudt een goede samenwerking met het Collectief Overlegorgaan (‘Gebruikersraad’) en
werknemersvertegenwoordigingen (Ondernemingsraad, Syndicale Delegatie, Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk).
Je bent een enthousiaste en waardige vertegenwoordiger van de organisatie en zet hierbij in op een
duurzame en flexibele samenwerking met alle relevante netwerkpartners. Je herkent in dit netwerk de
mogelijkheden en risico’s en speelt hier strategisch op in.
Profiel
Je hebt minstens vijf jaar relevante ervaring in het leiden van een middelgrote organisatie, bij voorkeur in
de social-profit sector. Je bent houder van een voor deze functie relevant masterdiploma, bij voorkeur
behaald in een sociale, psychologische-(ortho)pedagogische, agogische studierichting.
Je hebt een duidelijke visie op sociaal ondernemen en voldoende bedrijfskundig inzicht, o.m. wat de
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relevante bedrijfseconomische evolutie, subsidiestromen en het financieel beheer en beleid betreft. Je
kent de werking van een vzw en hebt voldoende kennis van de wetgeving terzake.
Je bent thuis in medewerkersbeleid en hanteert flexibel een participatieve leiderschapsstijl. Je kan
mensen enthousiasmeren en vertrouwen geven. Je kan helder en open communiceren, je bent
besluitvaardig en zorgt ervoor dat plannen en besluiten ook werkelijkheid worden.
Je hebt kennis van de problematieken van onze cliënten en van agogische werkwijzen en hecht hierbij
veel belang aan evidence-based werken. Je hebt een open geest, vernieuwend en proactief werken zijn je
eigen. Je bent kritisch maar ook steeds constructief.
Je bent empathisch en hebt een grote luisterbereidheid. Je bent betrokken bij de medewerkers en de
cliënten. Daarnaast kan je kan goed relativeren, ben je stressbestendig, flexibel en een goede
organisator.
Mozaïek biedt een degelijke verloning met extra-legale voordelen en zorgt voor praktische/beleidsmatige
ondersteuning vanuit het Dienstencentrum voor Gehandicaptenzorg, Onderwijs en Revalidatie (DiGOR).
De indiensttreding is voorzien in augustus-september 2020.
Solliciteren kan per mail of schriftelijk t.a.v. Jan Scheiris, algemeen directeur, Wolfputstraat 106, 9041 –
Oostakker, jan.scheiris@dc-mozaiek.be en dit voor 31/01/2020.
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