V.z.w. Dienstencheques Beerse groeide sinds 1995 uit tot een professionele organisatie met 425
medewerkers die actief zijn in Beerse, Gierle, Oostmalle, Rijkevorsel, Merksplas, Turnhout en
Vosselaar. In onze visie krijgt klantgerichtheid veel aandacht maar bovenal hebben we aandacht voor
onze werknemers. Zij kunnen rekenen op gezinsvriendelijke werktijden dicht bij hun woonplaats, op
aandacht voor veilig werken en op de beste arbeidsvoorwaarden in de sector. Het voorbije jaar trokken
we de kaart van de digitalisatie en optimalisatie van onze bedrijfsprocessen. Om onze efficiënte manier
van werken te helpen bestedingen zijn we op zoek naar een (m/v):

DIRECTEUR DIENSTENCHEQUEBEDRIJF
Functie: Als algemeen directeur bekijk je onze processen niet alleen met een empathische maar ook
met een toekomstgerichte en efficiënte bril. Vanuit onze visie zet je de strategische lijnen uit met
maximale aandacht voor werknemers en klanten. Je beheert de financiële zaken als een goede
huisvader en bewaakt alle wettelijke en reglementaire aspecten. Ook kwaliteit, communicatie en
veiligheid geef je zeker de nodige aandacht. Je werkt constructief samen met de RvB waaraan je
regelmatig rapporteert. Tot slot zorg je ook voor een goede promotie, netwerking, vertegenwoordiging
en visibiliteit van onze organisatie.

Profiel: We zoeken een gedreven algemeen directeur die zich als een vis in het water voelt in een
zorgende organisatie, met een ruim en gevarieerd pakket aan verantwoordelijkheden. Je bent een
sterke people manager die op alle niveaus goed communiceert en samenwerkt. Je neemt initiatieven
om met je team actief te werken aan de verdere ontwikkeling van onze dienstencheque-onderneming.
Je hebt daarbij interesse om de mogelijkheden van digitalisering ten volle aan te wenden.

Wij bieden: Je kan werken in een gezonde en professioneel omkaderde organisatie met een unieke
missie. We bieden een voltijds contract voor onbepaalde duur met een passend salarispakket en
bedrijfswagen. Je kan ook rekenen op de nodige middelen en mogelijkheden tot bijscholing en
persoonlijke ontwikkeling.

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv via e-mail naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Hanne
Verbraeken van Goelen & Gaukema HR Partners. Wij behartigen jouw sollicitatie samen met het
dagelijks bestuur van de v.z.w., professioneel en discreet.

