Netwerk Licht en Liefde (www.lichtenliefde.be)
werft aan voor snelle indiensttreding:

Procesmanager – redacteur sociaal-culturele vereniging
(voltijds of 1/2 tot 4/5 TE, m/v/x)
Het netwerk Licht en Liefde (Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Licht en Liefde Heem vzw,
Sint-Rafaëlinstituut vzw en VeBeS vzw) werft een procesmanager – redacteur sociaal-culturele
vereniging aan voor onbepaalde duur.

Je functie:
Vanuit een vijfjaren-beleidsplan (dat je zelf nog mee redigeert) met strategische doelstellingen en
jaarlijkse voorgangsrapporten met operationele doelen, manage jij deze operationele processen.
De voortgang komt in een stuurgroep om verder aan te sturen. Daarbij worden PDCA-cirkels
gehandhaafd.
We verwachten van jou:




doelbewust en doeltreffend procesmanagement
vlotte rapportering via de tools van de betoelagende overheid (SISCA-tool)
inzet op het houden van een overzicht over het evolutie in het kader van het beleidsplan / de
jaarplannen

Wij vragen:
Je hebt kennis van procesmanagement. Ervaring op dit vlak en beschikbaarheid van passende tool(s)
is een pluspunt.
Je beschikt over de volgende competenties :








je bent sociaal vlot en open
je bent leergierig
je kunt samenwerken
je bent integer
je bent klant- en marktgericht
je bent analytisch sterk
je werkt nauwkeurig

Wij bieden:
Je krijgt een voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur .
Je ontvangt een verloning op basis van je diploma of bewijsbare competenties en relevante
anciënniteit volgens paritair comité 329.
Licht en Liefde heeft vestigingen in heel Vlaanderen. Je tewerkstellingsplaats is te bepalen,
naargelang je woonplaats.

Hoe solliciteren?
Richt je cv met motivatiebrief per mail aan directie@lichtenliefde.be, uiterlijk op 20 september
2019.

Wie zijn wij?
Licht en Liefde bouwt expertise uit op het vlak van kwaliteitsvol leven met een visuele handicap.
We houden die expertise actueel en toekomstgericht. We stellen onze expertise ter beschikking van
blinde en slechtziende personen. We benutten alle kansen op het behouden, vinden of herwinnen
van de door hen gewenste rechtmatige plaats in de samenleving.
Wij doen dit zelf en in samenwerking met andere organisaties, diensten en personen. We werken in
en vanuit Vlaanderen en Brussel, in België, in Europa en in de wereld.
Licht en Liefde vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. Kwaliteiten bij mensen zijn
belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

