vzw kringloopcentrum Teleshop 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).
Binnen al deze domeinen heerst er een grote dynamiek, die zowel voor uitdagingen als voor
opportuniteiten zorgt. Om dit in goede banen te leiden en optimaal onze doelstellingen te
verwezenlijken, werven wij aan
een directeur (M/V)
FUNCTIE
Je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding en het dagelijks beleid van de vzw.
Je leidt en inspireert het management team en samen met hen bouw je verder aan een
kwalitatieve, efficiënt en effectief functionerende sociale organisatie.
Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van samenwerkingsverbanden intern en extern,
voor contacten met plaatselijke overheden en beleidsverantwoordelijken.
Je optimaliseert de werking van de vzw op vlak van organisatiestructuur, financiën,
werkingsprocessen, dienstverlening en kwaliteitsbewaking.
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 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 bent een authentiek leider met sterke organisatorische en empathische kwaliteiten,
omgevingsbewust, betrokken en beschikbaar voor collega’s. Je weet door coaching en
talentontwikkeling het beste uit jouw team te halen. Je beschikt over goed ontwikkelde
communicatieve vaardigheden, gecombineerd met een hoge mate van stijlflexibiliteit.
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
voor 30 april 2019 naar directeur@teleshop-aalst.be.

