
 

 
 

VACATURE 
 

De Kringwinkel Zuiderkempen is een sterk groeiende organisatie binnen de sociale economie. Voor de 
beleidsmatige en strategische aansturing van de bedrijfsactiviteiten buiten De Kringwinkel en de verdere 

ontwikkeling van onze organisatie te verzekeren zoeken we : 
 

1 operationeel directeur (m/v) - voltijds 

 
Taakomschrijving 

 U functioneert onder de algemeen directeur en maakt deel uit van het DirectieTeam van De 

Kringwinkel Zuiderkempen; 
 U rapporteert aan de algemeen directeur en de Raad van Bestuur; 

 U vormt een tandem met operationele directeur De Kringwinkel; 
 U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een commercieel en operationeel beleid, het 

implementeren en het bewaken van volgende bedrijfsactiviteiten : 
 Voedselprojecten: 

 Foodsavers 
 InDeSoep 
 diVERS 

 Kringkruidenier 
 Sociale kruidenier 

 Klus en verhuis 
 Energiesnoeiers 
 Facility 

 U waakt over het efficiënt functioneren van de stafmedewerkers Voedselprojecten, Klus en 

verhuis, Energiesnoeiers en Facility; 

 U maakt projectbudgetten op en bewaakt ze; 
 U bewaakt het wetgevend kader ten einde conform te zijn met de diverse wetgevingen; 
 U vertegenwoordigt de organisatie in interne en externe overlegorganen. 

 
Profiel 

 U kan zowel zelfstandig taken uitvoeren als in team functioneren; 

 U bent bijzonder gedreven om binnen de sociale economie meerwaarde te realiseren; 
 U kan leiding geven, aansturen en coachen; 
 U bent in staat gestructureerd te rapporteren; 
 U durft beslissingen nemen en deze ook in uitvoering brengen. 

 
Voorwaarden 

 U bent minimaal in het bezit van een diploma hoger onderwijs (minimum bachelor) of kan dit 

compenseren door relevante ervaring; 

 U bezit praktische kennis van MS Office; 
 U beschikt over een rijbewijs B en bent autonoom mobiel binnen de Zuiderkempen. 
 

Wij bieden 
 Een uitdagende job in een groeiend sociaal-economiebedrijf; 
 Bediendecontract bepaalde duur, mogelijkheid tot onbepaalde duur na positieve evaluaties; 

 Loon volgens barema PC 327 cat. 2, maaltijdcheques; 
 Geen vaste werkplek, vooral een reizend profiel. 

 
Procedure 

 Stuur via mail uiterlijk op 29/4/2018 uw sollicitatiebrief en CV naar 
jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be  

 U zal, net zoals de externe kandidaten, beoordeeld worden op basis van uw motivatie en CV.  
Indien u geselecteerd bent, zal u uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek op 18/5 
overdag.  Wij organiseren op een later tijdstip nog een assessment. 

 
Nog vragen? 
 Neem gerust contact op met Kris Ooms, algemeen directeur. 

kris.ooms@dekringwinkelzuiderkempen.be 
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