Stafmedewerker HR
(m/v/x – voltijds onbep. duur)
Wil jij helpen meebouwen aan het personeelsbeleid van de toekomst voor
Pleegzorg West-Vlaanderen?
Wie zijn wij?
VZW Pleegzorg West-Vlaanderen is een dynamische organisatie die zich dagelijks inzet voor de sociaalpedagogische begeleiding en ondersteuning van pleegkinderen, pleeggasten, hun pleeggezinnen en hun
familie. Ruim 1.350 West-Vlaamse kinderen en ook volwassenen met een beperking en/of psychiatrische
problematiek, wonen in een pleeggezin, omdat ze om diverse redenen voor een bepaalde tijd niet in hun
eigen gezin kunnen wonen. Een ploeg van ca. 150 medewerkers geeft elke dag het beste van zichzelf,
vanuit kleine teams verspreid in 8 verschillende locaties in West-Vlaanderen.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een medewerker die samen met de directeur organisatie, en bij uitbreiding het
voltallige directieteam, de stuwende kracht is bij de uitwerking en de implementatie van het
personeelsbeleid voor de komende jaren. Dit in lijn met de kernwaarden van pleegzorg West-Vlaanderen
i.c. vertrouwen, samenwerking, verantwoordelijkheid en krachtgerichtheid.
Daarnaast sta je, in eerste instantie, ook in voor de rekrutering en de selectie van de nieuwe
pleegzorgmedewerkers.
Je werkt ook actief mee aan de verschillende projecten die uitgerold worden in het kader van
organisatieontwikkeling. Hierbij varieert jouw rol afhankelijk van het thema.

Wat verwachten we van jou?
-

Je bent in staat om beleidsmatig te denken en dit te vertalen naar de praktijk.
Je bent in staat om bestaande HR gerelateerde methodieken en processen in vraag te stellen en
aan te passen zodat ze ondersteunend werken aan de organisatiecultuur.
Je kan je vlot begeven tussen mensen zodat je weet wat er leeft binnen de organisatie met als doel
het initiëren van de juiste ondersteuning.
Je kan, afhankelijk van het thema, denken vanuit het organisatieperspectief of het
medewerkersperspectief.
Je bent positief ingesteld en redeneert in termen van opportuniteiten in plaats van problemen.
Je kan je vereenzelvigen met de kernwaarden van Pleegzorg WVL (vertrouwen, samenwerking,
verantwoordelijkheid en krachtgerichtheid).

Wat bieden we je?
-

Een uitdagende en boeiende functie binnen een dynamische groeiende organisatie met een
maatschappelijke meerwaarde.
De mogelijkheden om jouw krachten (talenten) in te zetten binnen de organisatie ook al hebben
deze op het eerste zicht niet rechtstreeks te maken met jouw functie.
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een verloning variërend tussen €2.989,17 en € 5.131,21 afhankelijk van het aantal jaar anciënniteit
dat in rekening kan worden gebracht (L1-barema PC 319. 01). Dit wordt nog aangevuld met
maaltijdcheques.
Een flexibele uurregeling en thuiswerkmogelijkheden.
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-

Een aantrekkelijke verlofregeling volgens PC 319.01 (afhankelijk van leeftijd inclusief VIA-dagen of
extra-legale verlofdagen).
Jouw standplaats is bij voorkeur Roeselare (Moorseelsesteenweg 133, de hoofdzetel met het
zuidelijk deel van de ondersteunende diensten) maar Brugge (Diksmuidse Heerweg 47, met het
noordelijk deel van de ondersteunende diensten) is ook bespreekbaar.
Een vergoeding woon-werkverkeer en vergoeding dienstverplaatsingen. We verwachten dat je
in het bezit bent van een vervoersmiddel en rijbewijs B, voor regelmatige dienstverplaatsingen
binnen West-Vlaanderen.

Voel je je na het lezen van deze vacature uitgedaagd en heb je goesting om hieraan mee te werken en ben
je in het bezit van een relevant masterdiploma (of beschik je over voldoende ervaring die het ontbreken
van dit diploma compenseert), bezorg ons dan jouw cv en motivatiebrief voor 21/9/2020. Je kan dit via
tom.lefevere@pleegzorgwvl.be .
Indien jouw kandidatuur na screening van jouw CV en motivatiebrief weerhouden wordt dan volgt een
gesprek waarbij jou op voorhand een opdracht zal worden bezorgd. Hou in die zin alvast rekening met
29/09/2020 of 2/10/2020 in jouw agenda.
Wij verzekeren discretie en werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht,
origine, …

Meer weten?
Vragen over de functie? Neem dan zeker contact met Tom Lefevere (directeur organisatie). Dit kan via
mail (tom.lefevere@pleegzorgwvl.be of telefonisch 051/24 42 24)
Wil je meer weten over Pleegzorg dan verwijzen we je graag door naar onze website
(www.pleegzorgwestvlaanderen.be ).
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