Stroom vzw is een onafhankelijk bedrijf actief in de sociale economie. Meer dan 90 mensen
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons dagelijks werk en opleiding om
daarna door te stromen naar de reguliere economie.
We zijn actief op vlak van milieu en hergebruik (De Kringwinkel), duurzame mobiliteit (de
Fietserij en fietspunt), duurzaam omgaan met energie (Energiesnoeiers) en duurzaam
ondernemen (Cimorné).
We willen groeien en vernieuwen. We willen toonaangevend zijn. Om deze ambities te
verwezenlijken, werven wij aan
een directeur (M/V/X)
FUNCTIE
Je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding en het dagelijks beleid van de vzw.
Je bent een ondernemer die ideeën oppikt en opportuniteiten ziet. Je weet van daaruit een
gefundeerde visie te ontwikkelen, deze te verdedigen in de RVB en het managementteam van
daaruit te sturen.
Als manager zet je de organisatie op punt en zorg je voor een efficiënte werking. Je
optimaliseert systemen en processen op een cijfermatig onderbouwde manier met als
uiteindelijk doel een effectieve organisatie.
Je werkt aan een (h)echt team dat mekaar helpt en uitdaagt. Je weet de balans te vinden
tussen alle eigenschappen die een goede coach kenmerkt: inspireren, ondersteunen en
waarderen maar ook beslissen en daadkracht tonen.
Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van samenwerkingsverbanden intern en extern, voor
contacten met belangengroeperingen, plaatselijke overheden en beleidsverantwoordelijken.
Je bent verantwoordelijk voor het financieel bestuur (opstellen en opvolgen budgetten,
betalingsverkeer, aanspreekpunt bedrijfsrevisor, voorbereiding jaarrekeningen)
Je rapporteert aan de Raad van Bestuur van de vzw waar je ook deel van uitmaakt en staat in
voor de organisatie van de Algemene Vergadering.
JOUW PROFIEL
Je bent academisch/universitair geschoold of gelijkwaardig door ervaring.
Je bent in staat om een visie te ontwikkelen en binnen gestelde strategische kaders autonoom
te denken en te handelen.
Je bent doelgericht en bent in staat om snel te analyseren, te schakelen en te anticiperen.
Je hebt bewezen leadership skills, toegankelijk en met een no nonsense stijl.
Je bent communicatief
Je hebt bij voorkeur ervaring of bewezen affiniteit in de sociale economie
Je hebt een grondige kennis van hoe een organisatie financieel bestuurd wordt.
AANBOD
Je komt terecht in een dynamisch en gedreven team waar de nadruk ligt op groei en innovatie.
Je krijgt de kans om mee vorm te geven aan een organisatie in verandering, een bedrijf met
grote maatschappelijke meerwaarde en een vaste plaats in het landschap van de sociale
economie in Vlaanderen. We bieden een contract onbepaalde duur en een aantrekkelijke
verloning met extralegale voordelen.
Klinkt dit als de uitdaging die jij mee vorm wilt geven ? Stuur dan je motivatiebrief met CV
ten laatste op 17/01/2021 naar directeur@stroomvzw.be tav Staf Van Medegael.

