De vzw GEZONDHEIDSZORG ‘BERMHERTIGHEID JESU’ zoekt
voor regio Brugge een

REGIODIRECTEUR (m/v)

Situering
De vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ is actief binnen de geestelijke
gezondheidszorg en groepeert 7 voorzieningen in Brugge en Ieper met elk een eigen identiteit: 2
psychiatrische ziekenhuizen, een psychotherapeutisch centrum (erkend als psychiatrisch ziekenhuis),
2 centra voor psychische revalidatie en 2 psychiatrische verzorgingstehuizen. Daarnaast is de
organisatie mee dragend in de ambulante netwerken beschut wonen, mobiele teams, initiatieven
inzake ontmoeting en activering, … . Deze vzw telt ruim 1200 medewerkers.
Opdracht








Als regiodirecteur staat u in voor de ontwikkeling en de implementatie van de
(zorg)strategische plannen in regio Brugge en stemt deze af met de strategische prioriteiten
op vzw-niveau.
U integreert de beleidslijnen op vlak van HRM, financieel-administratief en facilitair
management in het beleid van de regionale voorzieningen.
U geeft leiding aan de zorgdirecteurs en de coördinatoren in de regio en werkt nauw samen
met de hoofdartsen.
U staat garant voor kwaliteitsvolle, mensgerichte zorg.
U zorgt voor netwerking op regionaal niveau en ondersteunt de samenwerking tussen de
voorzieningen van de vzw in de regio.
U werkt mee aan de verdere ontwikkeling van de zorg in de regio en bent actief in de
netwerken.
U maakt deel uit van het directiecomité van de vzw en rapporteert aan de Algemeen
Directeur.

Profiel




U beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur zorg gerelateerd.
U hebt ervaring en expertise op vlak van zorgmanagement en bent vertrouwd met de
geestelijke gezondheidszorg.
U getuigt van gedreven leiderschap en een coachende en participatieve managementstijl.

Aanbod



Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Aantrekkelijk salarispakket.

Procedure
Solliciteren kan t.e.m. 18/05/2022 via mail naar de voorzitter van de vzw Gezondheidszorg
‘Bermhertigheid Jesu’, mevr. Dominique Gykiere, vacatures.directies@vzw.gzbj.be .
Voor meer informatie over de vacature kan u terecht bij Jan Gillaerts (tel. 0468 201 202) of
Dominique Gykiere (tel. 0485 98 33 73).

