Operationeel
Directeur
Ben jij een strategische denker, en werk je graag beleidsmatig? Geef je graag
richting aan projecten? Ben je een sociaal ondernemer? Dan hebben wij de
gepaste job voor jou: wij zoeken een teamspeler om het directieteam van de
Kringwinkel Zuiderkempen vzw, en Milieu en Werk vzw te versterken.

Dit doe jij
•

•

•
•
•
•
•

Je bent operationeel directeur binnen ons bedrijf. Je bent
eindverantwoordelijke voor volgende projecten
o In de Soep (per 1/1/2023)
o Energiesnoeiers
o Foodsavers Zuiderkempen
o Klus en Verhuis
Je bent adjunct directeur voor de Kringwinkel Zuiderkempen en vormt een
tandem met de directeur de Kringwinkel Zuiderkempen voor het operationele en
commerciële luik van deze werkvloer.
Je geeft leiding en coacht je stafmedewerkers en werkbegeleiders die zich inzetten
voor deze projecten.
Je bent een krak in plannen en organiseren. Een actieplan opstellen en in
uitvoering brengen is een sterkte.
Jij bent in staat projectbegrotingen op te stellen en te handhaven.
Je hebt een goede relatie met onze stakeholders. Je bent het uithangbord van
onze organisatie.
Je volgt de wetgeving op en past deze toe waar nodig.

Dit ben jij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een minstens een bachelor diploma.
Je hebt ervaring in het leiding geven, projecten opvolgen, beleidswerk.
Je hebt een hart voor onze medewerkers en missie en begrijpt de uitdagingen van
sociaal ondernemerschap.
Je geeft op een voorbeeld in het leiding geven.
Je kan probleemoplossend en innovatief werken
Je bent resultaatgericht. In je werkorganisatie en werkhouding ben je een
voorbeeld.
Je kan gestructureerd rapporteren en deze voorstellen op een bevattelijke manier
aangepast aan je doelgroep.
Je bent vlot met de Microsoft 365 omgeving.
Beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen om je te verplaatsen tussen de
verschillende locaties.
Je bent een teamspeler, en maakt deel uit van het directieteam.
Ervaring met retail, milieu, voeding of logistiek zijn een voordeel in deze selectie.

Dit bieden wij
•

•

Een uitdagende job (38h/week)
o 80% is bespreekbaar
o contract van onbepaalde duur
o Verloning volgens PC 327 categorie 2
Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen, waaronder
maaltijdcheques, fietsvergoeding en personeelskorting binnen de Kringwinkel
Zuiderkempen, toegang tot platform met aankoopvoordelen/kortingen voor het
hele gezin;

Interesse… zo breng je ons op de hoogte
Heb je interesse ? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar
jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be voor 30 januari 2022. Hou alvast 9 en 17
februari vrij in je agenda voor een mogelijk kennismakingsgesprek.

Nog vragen?

Neem gerust contact op met:

Hanne Biesmans, operationeel directeur
hanne.biesmans@dekringwinkelzuiderkempen.be
Wouter De Backer, operationeel directeur
wouter.debacker@dekringwinkelzuiderkempen.be

