Netwerk Licht en Liefde (www.lichtenliefde.be)
werft aan

Project-verantwoordelijke
Het netwerk Licht en Liefde
(Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Licht en Liefde Heem vzw, Sint-Rafaëlinstituut vzw en VeBeS vzw) werft
een projectverantwoordelijke aan, (M/V)
voor een in ontwikkeling zijnde
nieuwe wijk te Varsenare

Levendige wijk
Aan de Oudenburgweg in Varsenare ontwikkelt Licht en Liefde (en partners) een nieuwe, levendige wijk
in het dorp waar voor de wijk bewoners een zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk en zo gelukkig mogelijk
leven centraal staat.
Een wijk waar tijd leven krijgt en leven de tijd.
Sociaal duurzaam en met aandacht voor kwaliteit en welzijn van leven, nu en in de toekomst.
We denken over de generaties heen en willen een actieve, hechte, warme gemeenschap vormen met een
boeiende mix voor jong en oud, maar met speciale aandacht voor ouderen, personen met een handicap.
Leven in het nu, met de tijd op ons ritme. Met aandacht voor zorg wanneer en waar nodig, tot 24/7.

Project-verantwoordelijke
Hij/zijn is een projectontwikkelaar en een projectmanager.
Je groeit geleidelijk in een bestaand project dat evolueert in schaalgrootte, toegepaste visie, differentiatie,
bedrijfsvoering.
We zoeken een sociaal ondernemer met een praktische geest.
Je neemt het eigenaarschap van een overzienbaar project met een duidelijk beleids-en
ondernemingsplan.
Je bent een innovator die creatief en out of the box kan denken. Je vindt plezier en ambitie in het maken
van iets nieuws. .
Je bent een netwerker met overtuigingskracht. Je kan potentiële wijkbewoners en potentiële partners uit
te omgeving mee nemen in het verhaal van onze levendige wijk. Je kent het concept van de ‘blue zones’
of maakt het je eigen.
Je bent open en klantgericht. Je stemt je eigen acties af op de wensen van je klant.
Je bent marktgericht. Je kent de omgeving waarbinnen we werken en bent minstens geïnteresseerd in het
wetgevend kader binnen de ruime social profitsector.
Je leidt op coachende wijze een team van medewerkers. Je stimuleert samenwerking tussen
medewerkers, buurtbewoners en partners actief op de site. Je weet hoe te motiveren.
Je houdt er van te werken als operationeel verantwoordelijke binnen een duidelijk delegatiekader. Je kan
processen ontwikkelen, in kaart brengen en uitvoeren.
Wonen in een straal van 15 km van de site is noodzakelijk!

Wij bieden
We bieden je een boeiende en uitdagende job binnen een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur.
Een geleidelijk ingroei en uitbouw van je fiunctie.
Een grote ruimte in de concretisering, realisatie en uitbouw van dit project binnen een rijke, hedendaagse
en toekomstgericht visie van ons netwerk.
Je verloningspakket volgt uit van de match tussen jouw profiel, ervaring en competenties en de
doelstellingen van het project.
Je wordt ondersteund door enerzijds een directieteam van het netwerk en anderzijds stafmedewerkers.
Je wordt tewerkgesteld op de site van de Oudenburgweg 40 8490 Varsenare.
Bovenal kan je rekenen op een bestaande en door jou uit te breiden groep sterke, geïnspireerde en
collega’s.

Stel je kandidaat
Ben jij de sociaal ondernemer die we zoeken?
Word je enthousiast van de verwachte competenties en de eerste kennismaking met het project?
Aarzel niet. Motiveer waarom jij de sociaal ondernemer bent die we zoeken en stuur dit samen met je
cv, per e-mail naar Jan de Smedt, netwerkdirecteur, desmedt.jan@lichtenliefde.be

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.

