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Vacature directeur
De vzw Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven is via haar centraal
tolkenbureau CAB verantwoordelijk voor het inzetten van tolken Vlaamse
Gebarentaal en schrijftolken ten behoeve van circa 2000 dove gebruikers in
Vlaanderen in de sectoren Welzijn, Onderwijs en Werk. Het CAB probeert voor elke
tolkaanvraag een tolk uit te sturen en betaalt achteraf de tolk voor de geleverde
prestaties.
Momenteel zoeken wij een nieuwe directeur,
die als co- directeur na een inloopperiode de huidige directeur zal opvolgen.
Functieomschrijving
-

-

-

Als eindverantwoordelijke leid en motiveer je een team van acht
medewerkers, die de groeiende werking van circa 165 freelance tolken
administratief begeleiden en hen namens de Vlaamse overheid uitbetalen
Je volgt nauwgezet de evoluties in de sector en kunt in samenwerking met de
belangrijkste stakeholders vernieuwende initiatieven uitwerken
Op basis van onze missie overleg je met onze opdrachtgevers : het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, het Agentschap voor
Onderwijsdiensten en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en neemt deel aan externe
beleidsgroepen

Profiel
-

Je beschikt bij voorkeur over een masteropleiding of hebt aantoonbare
gelijkwaardige ervaring
Je hebt een hart voor de socialprofit sector
Je hebt ervaring in het leidinggeven en denkt strategisch
Je onderhandelt vlot en diplomatisch
Je hebt oog voor kwaliteit en een onderzoekende ingesteldheid
Als aangezicht van de dienst beschik je over goede communicatieve
vaardigheden
Je kent Vlaamse Gebarentaal (of bent bereid om die te leren) en Engels
Je bent stressbestendig en hebt verantwoordelijkheidsgevoel
Het management van administratie schrikt je niet af en je bent alert voor
bruikbare technologische innovaties
Kennis van de sector van personen met een beperking is een pluspunt.

Aanbod
-

voltijds contract onbepaalde duur
een uitdagende job met maatschappelijk belang
aangepaste verloning volgens p. c. 319.01, anciënniteit, maaltijdcheques,
bijzondere verzekering
startdatum en inloopperiode in overleg bespreekbaar

Interesse ?
-

Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV voor 22 februari 2018 op naar :
vzw CAB
Tav Renaat Van Hende
voorzitter Raad van Bestuur
p/a Dendermondesteenweg 449
9070 Destelbergen

-

Meer info bij Dirk De Witte, huidig directeur, tel. 0479 271620 of
dirk.dewitte@cabvlaanderen.be

-

Uw kandidatuur wordt discreet verwerkt.

-

www.cabvlaanderen.be

