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VACATURE DIENSTHOOFD ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 
Voltijds contract onbepaalde duur (38u/week)  

Werken in Emiliani  

Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn voortdurend op 

zoek naar manieren om de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke 

beperking niet alleen te garanderen, maar ook te verbeteren. Samen met de cliënten en hun 

netwerk bekijken we hoe hun leven invulling kan krijgen op vlak van wonen, werken en vrije 

tijd…  Om dat doel te bereiken is samenwerking en dialoog heel belangrijk. Samen kan je 

meer bereiken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. 

 

Tegen 2035 zal Emiliani haar hele patrimonium vernieuwd hebben. Deel één van ons 

masterplan infrastructuur staat in de steigers om verder uitgerold te worden. Concreet 

betreft het hier de bouw van een decentrale, kleinschalige site. Dit hele masterplan en alle 

bijkomende hervormingen in de ondersteunende diensten kan jouw uitdaging worden voor 

de komende jaren.  

Werken als diensthoofd ondersteunende diensten 

Samen met je collega diensthoofden (administratie/financiën en cliëntgerichte diensten) en 
de algemene directeur vorm je het dagelijks bestuur van Emiliani. Jullie staan mee borg 
voor een transparant beleid en zorgen ervoor dat Emiliani een duidelijke koers vaart voor 
alle medewerkers, cliënten, stakeholders. 

Voor de vertaling van het beleid in jouw diensten (technische dienst, keuken, wasserij, 
aankoopdienst, onderhoud, IT-infrastructuur) kan je rekenen op leidinggevenden en een 
groep van enthousiaste medewerkers. Samen zorgen jullie voor een efficiënte en 
klantgerichte dienstverlening aan woningen, andere diensten én cliënten.  

Je zorgt dat de werkmethodes op punt staan, dat je de processen kan opvolgen én stuurt op 
de resultaten. 

Daarnaast is jouw project het in goede banen leiden van ons masterplan infrastructuur. De 
uitbouw van drie decentrale sites, de totale vernieuwing van de centrale site,...  
De coördinatie en technische opvolging zit in jouw handen. Hiertoe  kan je projectmatig 
werken, heb je een ruime technische bagage en sta je garant dat de communicatie hierrond 
vlot verloopt. 
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Wat verwachten we van jou?  

 Je bent in het bezit van een masterdiploma in een technische richting of je kan ons 

overtuigen op basis van jouw ervaring. 

 Je bent een geboren leider en coach en hebt leidinggevende ervaring. Je kan 

enthousiasmeren, de richting uitzetten, medewerkers ruimte bieden zich te 

ontplooien…  

 Je beschikt over een analytische geest, bent besluitvaardig en kan jouw 
resultaatgerichte manier van werken overbrengen op jouw teams. 

 Je kan een veranderingsproces in goede banen leiden. 

 Je bent een echte bruggenbouwer tussen jouw diensten en de cliëntgerichte en 

administratieve diensten. Je begrijpt wat andere nodig hebben en kan dit omzetten 

in een cliëntgerichte dienstverlening. 

 Je bent in staat om snel kennis te verwerven (of bezit deze al) op gebied van 

regelgeving (zoals HACCP, ARAB, AREI, milieuwetgeving, preventie en veiligheid…), 

de technische kant van het (ver)bouwproces,  

 De sector voor personen met een beperking is geen onbekende wereld voor jou. 

Wat kan jij van ons verwachten?  

 Voltijds contract van onbepaalde duur.  

 Verloning volgens barema van de sector. 

 Inhoudelijk interessant werk met een gedragen en richtinggevende visie.  

 Emiliani biedt een dynamisch en stimulerend werkklimaat met erkenning en 
ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit. 

 Bijscholingsmogelijkheden. 

 Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of treinabonnement voor 

woon-werkverkeer wordt terugbetaald of je ontvangt een aantrekkelijke 

fietsvergoeding (0,24 euro/km). 

Interesse in deze job? 

Solliciteer vóór 28/11/2020 door jouw motivatiebrief en CV te bezorgen aan  
Lut Van de Vijver via lut.van.de.vijver@emiliani.be, met vermelding vacature diensthoofd 
ondersteunende diensten. 

De selectie omvat een schriftelijke thuisopdracht, een sollicitatiegesprek en een 
assessment. 
Voor bijkomende informatie betreffende de sollicitatieprocedure kan je terecht bij  
Lut Van de Vijver, algemeen directeur, via het algemeen telefoonnummer 09 348 17 39.  
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