zorgeloos wonen
voluit leven

Triamant (www.triamant.be) creëert woon- en leefomgevingen vanuit een vernieuwend buurtmodel dat leeftijd en
gezinssituatie overschrijdt. Van actieve senioren en ouderen tot jonge koppels en singles: hier is iedereen thuis. In de
gastvrije, levende buurten van Triamant kunnen jong en oud verblijven en ligt de focus op autonomie en vitaliteit.
Duurzaamheid is het uitgangspunt, meer levenskwaliteit het doel.
In Triamant Haspengouw in Velm, bij Sint-Truiden, is een woonzorgcentrum ingebed. Ook daar is het doel: leven
toevoegen aan de jaren, en jaren aan het leven. Familie, vrienden en buren zijn welkom, want een zinvolle oude dag
maken we samen. We hechten belang aan warme, persoonsgericht en verbindende zorg. Om de kwalitatieve zorg in
het woonzorgcentrum verder uit te bouwen zijn we op zoek naar een (m/v/x):

Directeur woonzorgcentrum
Je functie
Je draagt de verantwoordelijkheid voor het volledige beheer en de organisatie van het woonzorgcentrum. Hierbij geef
je leiding aan een divers team van administratieve, verzorgende en logistieke medewerkers. Samen staan jullie in voor
een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze bewoners en hun familie. Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO en kan
voor de uitvoering van je taken rekenen op de ondersteuning van de lijnverantwoordelijken in zorg, onderhoud en
keuken. Ook vanuit het hoofdkantoor word je bijgestaan inzake finance, legal en HR.
Een kleine greep uit je takenpakket:
•
•
•
•
•
•

Je draagt de volledige P&L verantwoordelijkheid voor het woonzorgcentrum;
Je waarborgt de goede kwaliteit van onze dienstverlening en zorgprocessen en spant je continu in om het
kwaliteitsbeleid nog te optimaliseren;
Jouw management van zowel strategische als operationele zaken zorgt ervoor dat jouw woon- en
zorgomgeving als een goed geolied geheel draait;
Je bent het uithangbord naar bewoners en hun familie toe, en onderhoudt ook goede contacten met de
markt en met potentiële nieuwe bewoners;
Je volgt de verschillende medewerkers nauw op en ondersteunt en coacht hen waar mogelijk/nodig;
Je hebt een goed zicht op de verschillende processen die lopen in de organisatie op logistiek, administratief
en zorgvlak en stroomlijnt deze waar nodig.

Je profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een master- of bachelordiploma en eerste ervaring in de zorgsector als directeur.
Je hebt sterke algemene management skills en een diepgaand inzicht in bedrijfseconomische aspecten.
Je hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden, en dit zowel naar je team als naar externen toe.
Je combineert een analytische denkwijze met een goed helikopterzicht.
Je hebt een heel gedegen kennis van de Belgische zorgwetgeving.
Je beschikt over organisatorische capaciteiten en voldoende pit en drive om alles in goede banen te leiden.

Ons aanbod
•
•
•

Een stimulerende, dynamische omgeving die open communicatie en initiatief nemen op prijs stelt.
Een afwisselende functie die je de mogelijkheid geeft om ervaring op te doen in een boeiende sector.
Een competitief salarispakket (bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering voor het gezin,
GSM, laptop, bonus).

Interesse?
Spreekt deze job je sterk aan en herken je jezelf qua capaciteiten en inzet in dit profiel? Stuur dan je CV en motivatie
naar vacature@triamant.be. Wij nemen snel contact op. Je gegevens worden bewaard zolang ze relevant zijn voor de
invulling van de functie.

Meer info?
www.triamant.be

