
  

  

   

                                                          

 
Het netwerk ‘De Rozenkrans’, bestaande uit de voorzieningen VOC De Rozenkrans, VOC Rozenweelde 
en Huize Rozenwingerd en de scholen voor buitengewoon onderwijs BuSo De Rozenkrans / De Nieuwe 
Poort, De Strandloper en Zonnehart, biedt zorg en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen 
met een beperking en dit op meerdere locaties in West-Vlaanderen. 
 
Het netwerk is voor haar administratief-financiële diensten op zoek naar een:   

 

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DIRECTEUR  

 

Functie: 

▪ Je staat in voor het financieel management van het netwerk. 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en opvolging van het beleid van het 

netwerk op het vlak van administratie, financiën, aankoop en ICT. 

▪ Je ontwikkelt als directielid mee de strategische visie van het netwerk en bent verantwoordelijk voor 

de realisatie van de administratief-financiële beleidsdoelstellingen.   

▪ Je geeft coachend leiding aan de diverse diensten in de verschillende entiteiten zoals de 

boekhouding, bewonersadministratie, personeelsadministratie, aankoop, ICT en onthaal. 

▪ Je werkt ondersteunend tav de lokale directies en geeft mee vorm aan het dagelijks beleid van de 

verschillende entiteiten. 

▪ Je optimaliseert het beleid inzake digitalisering.  

▪ Je volgt, samen met de lokale directies, de bouwdossiers op. 

▪ Je zorgt voor een motiverend medewerkersklimaat en speelt een actieve rol in de innovatieve 

veranderingsprocessen binnen de organisatie.  

▪ Je volgt actief de regelgeving en beleidsevoluties met impact op het netwerk op, en formuleert 

proactief voorstellen om hier passend op in te spelen. 

▪ Je vertegenwoordigt het netwerk in externe overlegstructuren. 

▪ Je maakt deel uit van het directieplatform en rapporteert aan de Raad van Bestuur. 

 

Profiel: 

▪ Je bezit een masterdiploma in een financieel-economische richting. 

▪ Je bent een gedreven people manager en staat voor coachend leiderschap waarin je een 

resultaatgerichte aanpak combineert met een mensgerichte benadering.  

▪ Je hebt ervaring in een leidinggevende functie. 

▪ Je deelt de waarden van het netwerk. 

▪ Je hebt een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met de non-profit sector.  

▪ Je bent analytisch ingesteld en werkt proactief. 

▪ Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent stressbestendig. 

▪ Ervaring in de sector is een pluspunt. 

 

 

AANBOD & INTERESSE  

 

▪ Een uitdagende functie met kansen om competenties en talenten verder te ontwikkelen 

▪ Een boeiende werkomgeving in een mensgerichte en innoverende organisatie 

▪ Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

▪ Een aangepast verloningspakket 

▪ Plaats van tewerkstelling: de diverse locaties van het netwerk 

▪ Meer informatie bij dhr. Bert Van den Berghe, Voorzitter, op het nummer 0475 57 98 14 
▪ Stuur je sollicitatiebrief en CV naar vandenberghebert@telenet.be vóór 28/04/2021 

 

www.rozenweelde.be 

www.zonnehart.be 

www.rozenwingerd.be 

www.destrandloper.be 

www.derozenkransbuso.be 

www.derozenkrans.be 
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