Manager maatschappelijk werk (m/v)
Voltijds – contract onbepaalde duur
Je functie
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zoeken een collega met pit, die de uitdaging om
ons team te versterken met 2 handen wil vastpakken. Enthousiasme, leergierighe id en
engagement zijn eigenschappen die je op het lijf zijn geschreven.
Je coördineert en organiseert de werking van de dienst Maatschappelijk Werk. Hierbij moet
voldaan worden aan de normen en criteria gesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid van
de Vlaamse overheid.
· Je geeft leiding aan verschillende teams, in totaal bestaande uit ongeveer 86 medewerkers –
aan 9 van deze medewerkers geef je rechtstreeks leiding.
· Je bent de eindverantwoordelijke, je controleert en volgt de gehele algemene werking op.
· Je coacht, ondersteunt, motiveert en evalueert je medewerkers.
· Je brengt in samenspraak met de directie de beleidsvisie en strategie in de praktijk.
· Je beheert de ken- en stuurgetallen, formuleert adviezen en detecteert behoeften.
· Je zorgt voor een correcte communicatie met directie en collega’s, stelt jaarverslagen en
nota’s op.
· Je bewaakt het budget, personeelsplanning, controleert onkosten …
· Je representeert de dienst en organisatie zowel intern als extern (vergaderingen, overheid,
werkgroepen …).
Je maakt deel uit van en bent medeverantwoordelijk voor de goede werking van ons Service
managementteam waarbij je participatief en transparant overlegt en je eigen bevoegdheids domein overstijgt.
Je profiel
· Je behaalde minimaal een professionele bachelor en hebt affiniteit met maatschappelijk werk.
· Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.
· Je beschikt over goede leidinggevende kwaliteiten en managementvaardigheden.
· Je hebt een talent voor netwerken, overleggen, representeren van de organisatie bij interne
en externe overlegorganen.
· Je bent flexibel en kan veelvuldige veranderingen in werkwijze of reglementen vlot
verwerken.
· Je bent een teamplayer, werkt graag samen met collega’s om de doelstellingen te realiseren
en beschikt over de vaardigheden om collega’s te motiveren.
· Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen. Je bent bereid je over de ganse provincie
te verplaatsen.
Je werkomgeving
Provincie Antwerpen.
Ons aanbod
· Een voltijds contract met een vrije vrijdagnamiddag, glijdend uurrooster en een flexibele
thuiswerkregeling.
· Barema manager maatschappelijk werk + extralegale voordelen.
Interesse?
Solliciteren doe je via onze jobsite. Klik hier om te solliciteren.
Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae,
je diploma en motivatie.
Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.
Dit doen wij onder andere met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle
diensten, een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen … en met
een ijzersterk engagement. Want …

Iedereen telt mee. Altijd.

