Vzw De Mantel, Netwerk Palliatieve Zorg midden-West-Vlaanderen, staat in voor de uitbouw van het palliatieve gedachtegoed in
de regio, dit enerzijds in samenwerking met de reguliere zorg en anderzijds door de uitbouw van de Palliatieve Zorg Thuis.
De vzw is op zoek naar:

Coördinator
Enthousiaste netwerker, coach en manager met een hart voor de palliatieve zorg

Functie: U wordt onze stuwende kracht die in overleg met de raad van bestuur de visie en strategische doelstellingen
zal bepalen en deze tevens zal omzetten in concrete acties. U focust op het uitdragen van de palliatieve gedachte in
het brede werkveld van de zorgverstrekking, alsook naar de overheid (regelgeving & subsidiëring) en de samenleving
in het algemeen ( bewustwording en belangenbehartiging). U draagt de verantwoordelijkheid over het goed beheer
van mensen en middelen. U opereert als een stimulerende coach voor de medewerkers en een goede huisvader op
het vlak van middelen en infrastructuur. Bij dit alles houdt u een warme en professionele palliatieve zorg in uw regio
voor ogen.

Wij bieden u de kans om mee te werken aan een organisatie met een belangrijke maatschappelijke relevantie en
daarbij een trekkersrol op zich te nemen.
Wij bieden: een vaste voltijdse tewerkstelling, een competitief salaris, extralegale voordelen en aanvullend een
vergoeding van onkosten.

Profiel:
•
•
•
•

Master of gelijkwaardig door ervaring, met een duidelijke sociale of menswetenschappelijke affiniteit.
Matuur persoon die vanuit zijn (levens)ervaring kan opereren als sturende en motiverende kracht voor
onze organisatie, m.n. goede leidinggevende, organisatorische en administratieve talenten.
Netwerker met een sterk communicatief en begeesterend vermogen.
Gedreven om onze palliatieve zorg nog beter op de kaart te zetten in onze regio.

Voelt u zich aangesproken door deze boeiende en veelzijdige functie?
Bezorg uw motivatiebrief en Curriculum Vitae vóór 30 september 2019 aan Dr. Wim Goderis, Voorzitter van de vzw,
Handelsstraat 1, 8800 Roeselare of per mail : wim.goderis2@telenet.be
Voor meer info kan je contact opnemen met Dr. Wim Goderis op het nummer 051/25 22 22.

Handelsstraat 1, 8800 Roeselare - Tel 051 24 83 85 - administratie@demantel.net - www.demantel.net

