VACATURE

COÖRDINATOR LOGO KEMPEN VZW (m/v/x)
(100% - contract onbepaalde duur)
Logo Kempen coördineert een regionaal preventie – en gezondheidsnetwerk van 27 lokale besturen,
zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, terreinwerkers en gezondheidsprofessionals. Samen werken
we lokaal aan een duurzaam gezondheidsbeleid en het creëren van een gezonde omgeving die de
gezonde keuze de meest evidente maakt voor iedereen. Een team van 8 medewerkers engageert,
motiveert, adviseert en ondersteunt het netwerk en partners op dagelijkse basis. Logo Kempen
zoekt een enthousiaste coördinator om mee impact te creëren voor een gezonde toekomst.
Heb jij zin om jouw steentje bij te dragen aan een gezonde Kempen? Stel je dan zeker
kandidaat!
Functie: Als coördinator van Logo Kempen beheer je de organisatie met een empathische,
toekomstgerichte en efficiënte aanpak.
-

Je begeleidt een sterk team van medewerkers.
Vanuit de lokale en Vlaamse visie zet je de strategische lijnen uit met maximale aandacht
voor het team van medewerkers en partners.
Je beheert de financiële zaken van de vzw en bewaakt alle wettelijke en reglementaire
aspecten.
Je werkt constructief samen met het bestuursorgaan waaraan je rapporteert.
Je zorgt voor een goede promotie, netwerking, vertegenwoordiging en visibiliteit van onze
organisatie op lokaal, regionaal en Vlaams niveau.

Profiel: We zoeken een coördinator die zich als een vis in het water voelt in een dynamische
netwerkorganisatie met een ruim en gevarieerd pakket aan verantwoordelijkheden:
-

Je bent een people manager die op alle niveaus goed communiceert en samenwerkt.
Je ziet kansen en neemt initiatieven om met je team en bestuur actief te werken aan de
verdere uitbouw van de organisatie en het bereiken van de doelstellingen.
Je bent een beleidsmatig denker en slaagt erin om de nieuwste ontwikkelingen in het
preventieve gezondheidszorglandschap te integreren in de werking.
Je hebt kennis van personeelsbeleid en je beschikt over de nodige financiële vaardigheden
(opmaak begroting, jaarrekening en lezen balans,… ).
Je bent bereid tot avondwerk gezien dit eigen is aan de functie
Je hebt enige affiniteit met de gezondheidssector / welzijnssector

Wij bieden: Je werkt in een gezonde organisatie met een maatschappelijke meerwaarde samen met
een fijn team van medewerkers. Wij bieden:
-

een voltijds contract voor onbepaalde duur met een aantrekkelijk loon (K3)
arbeidsvoorwaarden volgens Paritair Comité PC 331
maaltijdcheques
hospitalisatieverzekering
fietsvergoeding of gratis woon-werkverkeer NMBS
standplaats Turnhout met mogelijkheid tot thuiswerken en glijdende werkuren
mogelijkheden tot bijscholing

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv via e-mail naar wim@logokempen.be ter attentie van Pierre
Goor, voorzitter Logo Kempen vzw – voor 24 mei 2022. Wij behartigen jouw sollicitatie samen met
het dagelijks bestuur van de organisatie, professioneel en discreet. Gelieve alvast vrijdag 10 juni
2022 vrij te houden voor het 1ste selectiegesprek. Op 14 of 15 juni 2022 zal een assessment worden
ingepland. Gelieve hier rekening mee te houden in uw agenda.
Het digitaal magazine www.logozine.be geeft je trouwens een goed beeld van onze sector, werking
en partners. Het lezen waard voor het insturen van je kandidatuur!
Heb je vragen over de functie, neem dan gerust contact op met Wim Woestenborghs via tel 014 44
08 34.

