vzw Amate is een groep van zes woonzorgcentra in de provincie Antwerpen. Amate biedt
kwaliteitsvolle en professionele zorg aan haar bewoners ten einde de missie ‘wonen, leven,
genieten, zonder zorgen’ te waarborgen. Voor een eerste kennismaking met de
woonzorgcentra van Amate, consulteer www.amate.be .
Naast de woonzorgcentra maken ook de Beata kinderdagverblijven deel uit van de groep.
Zij bieden kwalitatieve ervaringsgerichte opvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar te
Onze missie wordt samengevat in de kernzin “Samen groeien ontdekken beleven”. Voor een
eerste kennismaking met de kinderdagverblijven, consulteer
www.beatakinderdagverblijven.be .
Vzw Amate streeft ernaar haar werking voortdurend optimaliseren en professionaliseren om zo een
referentie te zijn in het zorglandschap. Daarbij vormen onze 3 kernwaarden samen, professioneel en
deskundig, met hart en ziel en dagelijkse inspiratie.

Voor onze campus Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Zandhoven, zijn wij op zoek naar een:

directeur – voltijds
FUNCTIE
Als directeur van campus Onze-Lieve-Vrouw van Troost ben je verantwoordelijk voor het
volledige beheer en de organisatie van het woonzorgcentrum (83 woongelegenheden WZC
en 77 assistentiewoningen).
Als enthousiaste en inspirerende people manager sta je samen met het team in voor een
kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze bewoners en hun familie teneinde onze missie
‘wonen, leven, genieten, zonder zorgen’ te waarborgen.
Als lid van het managementcomité van vzw Amate bouw je ook mee aan verdere
professionalisering van onze groep.
Je bent verantwoordelijk voor:
- Peoplemanagement: je motiveert en coacht een team van een 90-tal medewerkers
en staat in voor een efficiënt personeelsbeheer
- Kwaliteit: je streeft naar een zeer hoge tevredenheid bij de bewoners dankzij
kwaliteitsvolle zorgprocessen en een klantgerichte dienstverlening
- Financieel beheer: je volgt de operationele en financiële resultaten nauwgezet op en
stuurt bij waar nodig
- Planning en organisatie: je leidt en organiseert de campus en neemt initiatieven voor
continue verbetering
- Communicatie en PR: je bent verantwoordelijk voor het imago van de campus, staat
open voor vragen van bewoners en familieleden, onderhoudt goede contacten met
(lokale) externe organisaties en bouwt deze verder uit.
- Visie: je ontwikkelt, samen met de algemeen directeur, een visie over de toekomstige
evolutie van de campus en voert deze uit.

Je rapporteert aan de algemeen directeur
Je werkt nauw samen met de groepsdiensten van Amate en je collega-directeurs om je
verantwoordelijkheden optimaal waar te maken

PROFIEL
▪ Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring, bijkomende managementopleidingen
zijn een pluspunt
▪ Minstens 3 jaar ervaring in een operationele managementfunctie waarbij je leiding
hebt gegeven aan grotere groepen van medewerkers
▪ Je bent een echte teamspeler die een team dagelijks kan enthousiasmeren en
motiveren en ook goed samenwerkt met de collega’s uit andere campussen en
externe partijen
▪ Je bent klantgericht en hebt steeds oog voor de noden van onze bewoners
▪ Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en kan problemen identificeren en
oplossen
▪ Je bent een zeer communicatief en kan ook goed kan luisteren
▪ Je kan vlot omgaan met standaard PC software. Ervaring met specifieke software
voor personeelsbeheer, ouderenzorg en kwaliteitsbeheer is een pluspunt.

ONS AANBOD
▪ Een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een
dynamische werkomgeving en groeiende sector;
▪ Een competitief loon volgens de geldende barema’s, aangevuld met extralegale
voordelen (bedrijfswagen met tankkaart; laptop en smartphone met bijhorend
abonnement, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, …)
▪ Professionele ondersteuning van onze groepsdiensten en collega directeurs

INTERESSE?
E-mail je motivatiebrief met C.V. naar Dhr. Wim Haentjens – algemeen directeur Amate –
wim.haentjens@amate.be.

