CGG Prisma vzw
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Zorgzaam in verscheidenheid

Vacature voor de functie van
Directeur (m/v)
Het CGG Prisma

Is een belangrijke actor in de ambulante behandeling en ondersteuning van personen met een psychische
kwetsbaarheid binnen de GGZ-regio Noord West-Vlaanderen.

heeft als opdracht een verantwoorde zorg aan te bieden met het oog op het herstel van het psychisch
evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor cliënten en hun leefomgeving.

richt zich zowel naar kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Speciale aandacht gaat naar de meest
kwetsbare groepen in de samenleving. Het cgg wil niemand uitsluiten op grond van leeftijd, geslacht, sociale
en etnische achtergrond, nationaliteit of op grond van de aard van zijn problematiek.

streeft ernaar om de cliënt maximaal te betrekken in het hulpverleningsproces. De cliënt wordt gezien als
een actieve partner, die samen in dialoog met de hulpverlener de doelstellingen kan nastreven.

wordt gevormd door meer dan 50 medewerkers, kent 5 locaties en is actief binnen 5 doelgroepen: kinderen &
jongeren, volwassenen, ouderen, forensische zorgvragers en personen met een verstandelijke beperking.
www.cggprisma.be

Taakomschrijving:

-

Je geeft uitvoering aan de missie, strategie en doelstellingen op korte en lange termijn in
nauwe samenwerking met de Raad van bestuur.
Samen met de directeur zorg vorm je het directiecomité.
Je staat in voor het dagelijks beleid van de vzw op volgende domeinen: medewerkersbeleid,
planning en organisatie, financieel en administratief beleid, kwaliteitszorg, opvolging van de
regelgeving, infrastructuur, communicatie en PR.
Je hebt bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe zorgvragen en voor initiatieven
die het hulpaanbod naar de cliënten en context bevorderen.
Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector van de geestelijke gezondheidzorg
en werkt proactief zodat de organisatie een antwoord kan bieden op de huidige maar ook
toekomstige behoeften van de zorgvragers.
Je bouwt actief mee aan de diverse intersectorale netwerken.

Profiel

-

Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma in de menswetenschappen en kijkt terug op
tenminste 10 jaar relevante werkervaring.
Je aantoonbare ervaring en interesse in kwaliteitsmanagement en veranderingsmanagement
is een duidelijke meerwaarde.
Je kennis van de bestuurlijke en normatieve regels in de hulpverleningscontext is een
pluspunt.
Je beschikt over leiderschaps- en managementvaardigheden.
Je weet medewerkers zowel individueel als in teamverband aan te sturen, te coachen en te
motiveren zodat ze de doelstellingen mee kunnen realiseren.

Aanbod:

-

Je werkt in een dynamische organisatie waar veel ruimte is voor initiatief en persoonlijke
ontwikkeling.

-

Je kan rekenen op een contract van onbepaalde duur en een verloning met aangepaste extra
legale voordelen, gebruikelijk in de sector.
De startdatum wordt voorzien op 1 oktober 2018.

Indien u interesse hebt voor deze betrekking, richt voor 21 maart 2018 uw sollicitatie met uitgebreid cv naar
dhr Patrick Penders, voorzitter Rvb cgg Prisma via het e-mailadres vacatures@cggprisma.be met kenmerk
Directeur.
Indien u meer inlichtingen wenst over de inhoud van de betrekking kunt u contact opnemen met dhr Marc
Berkers, directeur – tel 050 977 000.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 25 april 2018.

