WIE ZIJN WE?
Het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw is een in 2002
opgerichte ziekenhuisassociatie met inbreng van Ziekenhuis
Oost-Limburg, PZ Asster, OPZC Rekem en Mariaziekenhuis
Noord-Limburg.

WAT DOEN WE?
KPC vzw combineert een semi-residentiële setting (27 erkende
plaatsen) met diverse zorgmodaliteiten die gericht zijn op een
geïntegreerde zorg rond kinderen, jongeren en hun context,
en dit in voortdurende afstemming met de netwerkpartners

(o.a. Ligant) en de belendende sectoren. Onze kleinschalige
ziekenhuissetting en een gemotiveerd, ervaren en dynamisch
team staan garant voor een flexibele aanpak van problemen en
een intensieve zoektocht naar gepaste zorgtrajecten.
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MOMENTEEL IS KPC GENK VZW OP ZOEK NAAR:

ALGEMEEN DIRECTEUR
Als algemeen directeur bent u het
aanspreekpunt van de Raad van Bestuur. U zit het directiecomité voor
dat de dagelijkse werking van het ziekenhuis vorm geeft conform de missie

en visie uitgezet door de Raad van
Bestuur. Uw resultaatsgebieden zijn
zeer divers en uitdagend. U koppelt
een verbindende visie op zorg aan organisatorisch talent en bedrijfskundig

inzicht. Naast de strategische verantwoordelijkheden brengt de functie
ook operationele taken met zich mee,
gaande van planning en implementatie
tot uitvoering.

UW PROFIEL
• U voelt zich thuis in de zorg. U stelt onze patiënt voorop, maar heeft hierbij ook uitzonderlijke aandacht voor
de bredere omgeving rond het kind. U kan een meta-perspectief innemen als het over zorgprocessen en -trajecten gaat en u geniet van netwerken en verbinden.
• U toont visie. U kan zich concentreren op de hoofdlijnen en duurzaam beleid, rekening houdend met uitdagingen
in het nu en op langere termijn. Uw acties getuigen van een duidelijke koers.
• U bent een geboren onderhandelaar. Dialogeren is een tweede natuur, en u bent in staat om tot gedragen
besluitvorming te bewegen.
• U bent een sterk communicator. In uw communicatie toont u zich helder, transparant en integer.
• U maakt anderen beter. U bent ervan overtuigd dat uw medewerkers en artsen verschil kunnen maken. U
ondersteunt de directeur zorgorganisatie in het realiseren van een personeelsbeleid dat zich richt op eigen
leiderschap en een open feedback-cultuur. U ondersteunt de medisch directeur in de afstemming van het medisch beleid op het ziekenhuisbeleid.
• Een ziekenhuisomgeving is u niet onbekend en de regelgeving ter zake weet u te beheersen.
• U bent master van opleiding of gelijkwaardig door ervaring. Een bijkomende vorming inzake ziekenhuismanagement of zorgorganisatie strekt tot aanbeveling.
• Ervaring in een leidinggevende functie is een plus.

ONS AANBOD
• Interessante verloning passend bij de verantwoordelijkheid van de functie, aangevuld met een uitgebreid pakket
aan extralegale voordelen waaronder een bedrijfswagen.

MEER INFORMATIE?

Leer ons beter kennen via de website: www.kpc-genk.be.

De wervingsprocedure wordt gecoördineerd door de dienst werving en
selectie van Ziekenhuis Oost-Limburg. Voor meer informatie met betrekking tot het functieprofiel en voorwaarden kan u terecht bij Mevr. Evelien
Vanparijs, dienst werving en selectie ZOL (089 32 17 81).

GEÏNTERESSEERD?

Uw CV en kandidatuur dient elektronisch gericht te worden aan
dhr. Toon Lysens, voorzitter Raad van Bestuur KPC vzw, en dit via
www.eengezondeambitie.be. Solliciteren kan tot en met 17/01/2019.
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