
Blijdorp is een pluralistische organisatie uit de regio Buggenhout, 

Dendermonde die optimaal wil beantwoorden aan de individuele 

zorgvraag van mensen met een beperking.   

In elke job streven medewerkers naar een steeds betere kwaliteit van 

werken. We nemen verantwoordelijkheid en zijn ruim verbonden met de totale werking, we zijn bereid 

tot  samenwerken en handelen vanuit een respectvolle houding.   

Wij zoeken: 

AFDELINGSHOOFD WONEN (M/V), vervangingscontract  40/40 
                                    
Afdeling wonen biedt intensieve woonondersteuning voor volwassen personen met een verstandelijke en 

eventueel meervoudige beperking (psychische, visuele, motorische en medische). 

Vacaturenummer: 2018-001 ( intern en extern) 
 
JOUW FUNCTIE  

 Als afdelingshoofd sta je garant voor het plannen, organiseren, coördineren, dynamiseren, 

innoveren, opvolgen en bijsturen van de organisatie van je afdeling om zo de korte- en 

middellange termijndoelstellingen te realiseren. 

 Hiervoor stimuleer je initiatiefname, resultaatgerichtheid, vernieuwing en eigenaarschap bij 

teamleiders en medewerkers. 

 Je stuurt op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie van de afdeling aan. Je 

werkt optimaal samen met ondersteunde diensten. 

 Je motiveert, stimuleert, coacht en evalueert teamleiders/medewerkers om zo blijvend te 

beschikken over professionele geëngageerde medewerkers. 

 Je bouwt je afdeling verder uit binnen het algemeen beleid van Blijdorp. 
JOUW PROFIEL  

 Je bezit expertise en knowhow over de doelgroep 

 Je bent op de hoogte van tendensen en ontwikkelingen in de verschillende domeinen van de 

afdeling. 

 Je beschikt over een globale kennis wat betreft personeels- en budgetbeheer, zorg-, HR- en 

kwaliteitsbeleid. 

 Je bent een motiverende leidinggevende en kan dit aantonen door de ervaring die je hebt met 

het coachen en ontwikkelen van mensen. Je bent in staat om deze medewerkers bij te sturen 

waar nodig. 

 Je communiceert duidelijk, gestructureerd en vlot naar teamleiders/medewerkers en directie, 

zowel mondeling als schriftelijk. 

 Je kan goed overweg met Office toepassingen, Outlook, Internet en je bent bereid om je 

organisatorisch gebonden IT toepassingen in te werken. 

 Minimaal een diploma Bachelor in de Orthopedagogie of gelijkgesteld. 

o 1 jaar dienstanciënniteit ( 1 jaar 40/40 of 2 jaar 20/40) als Teamleider 

o 3 jaar dienstanciënniteit als opvoeder klasse 1 (of gelijkgesteld ) 
 
ONS AANBOD: 

- Een vervangingscontract 40/40 

- Betaling volgens barema  van het Vlaams Agentschap 

- Tewerkstelling: Blijdorp volwassenenwerking Wonen (Hamme en  Sint- Gillis Dendermonde 

“Baleunis”)   
 

Voor bijkomende informatie contacteer: Hilde Laget: 0498/91.09.40 
Interesse: 

Zend uw sollicitatie met curriculum ten laatste op 25 februari 2019   

Naar :   Anja Colman , anja.colman@blijdorp.be 

   Baleunisstraat 70-72 

9200 Dendermonde 

Gesprekken gaan door op 7 en 8 maart 2019 

mailto:anja.colman@blijdorp.be

