ADO Icarus vzw werft aan:

Regiomanager (28,5u) te Lommel
Voorstelling:
ADO Icarus is een sociale onderneming gericht op het ondersteunen van personen met een beperking en zorgbehoevenden die
zelfstandig willen wonen en leven. Deze ondersteuning wordt verleend via 10 Centra voor Zelfstandig Leven, verspreid over
geheel Vlaanderen. Elk centrum wordt aangestuurd door een regiomanager.
Als regiomanager beheer je het bestaande ondersteuningsaanbod van jouw regio (dienst voor zelfstandig wonen, PABdienstverlening, dienstenchequeorganisatie,…). Daarnaast ben je een gedreven persoon met een ondernemersmentaliteit die
de huidige dienstverlening verder weet uit te bouwen tot een breed, innovatief, en intersectoraal aanbod gericht op personen
met een beperking en zorgbehoevenden in de buurt. Je kan daarbij een commerciële ingesteldheid combineren met een sterke
sociale benadering.
Je bent verantwoordelijke voor het personeelsteam van zo’n 20 assistenten. Je kan in de uitvoering van jouw functie rekenen
op inhoudelijke en administratieve ondersteuning vanuit de centrale zetel van ADO Icarus te Hasselt.

Wat verwachten we van de regiomanager?

Je beschikt minimaal over een A1/bachelor diploma en 5 jaar leidinggevende ervaring

Je bent een ondernemende geest die opportuniteiten ziet, wil innoveren en creatief is. Je kan op dit vlak succeservaringen
voorleggen.

Je bent een people manager die medewerkers kan motiveren in tijdens van verandering

Je hebt voeling met de social profit sector en kennis van de (regionale) welzijnssector

Je beschikt over een sterk empatisch vermogen

Je bent een organisator met veel aandacht voor nauwkeurigheid
Wat









biedt ADO Icarus jou als regiomanager?
Een unieke kans voor profielen die een ondernemersmentaliteit met werken in de social profit willen combineren
Een functie waarin u over de nodige autonomie beschikt
Een deeltijds contract van onbepaalde duur (28,5u)
Een verloning conform PC 319.01, barema K5
Aandacht voor combinatie werk/gezin
Onmiddellijke indiensttreding
Werkplaats: Lommel, Heserbergen
Sollicitatieprocedure: de procedure omvat een schriftelijke proef. Weerhouden kandidaten worden vervolgens
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Wil je solliciteren voor deze functie? Verstuur vóór 15 januari 2017 een gemotiveerde brief + C.V. naar:
ADO Icarus vzw – t.a.v. Alex Verheyden, Kempische Steenweg 293/8, 3500 Hasselt
Of via mail: alex.verheyden@ado-icarus.be
Wil je meer informatie omtrent deze functie of over onze organisatie?
Alex Verheyden: 011 85 84 85
www.ado-icarus.be

