
 

 

 

 

 

 

 

 

De rol als Zakelijk Directeur bij Taborgroep 

vertaalt zich in een functie met een belangrijk 
mandaat, boeiende samenwerkings-
mogelijkheden, ruimte voor ondernemingszin en 
dit bij een netwerkorganisatie die continu 
maatschappelijke impact nastreeft. 

 

Als Zakelijk Directeur draag je – samen met de staf- de verantwoordelijkheid voor: 
- het financieel management van de vereniging 
- een correcte vennootschapsadministratie, aankoopbeleid en contractbeheer 
- de coördinatie van de ‘shared services’ zoals afgesloten met de partnerorganisaties 
- de coördinatie van de verbonden vennootschappen waarvan Tabor vzw 

aandeelhouder is 
- het zaakwaarnemerschap voor de Stichter met o.a. het patrimoniumbeheer 

Je bent de navigator in bovenstaande processen en streeft naar een duurzame en innovatieve 
dienstverlening. 
Je bent tevens inspirator, motivator en leidinggevende van de interne collega’s die samen met 
jou instaan voor bovenvermelde opdrachten.  
 

Je profiel 
- Je hebt een sterke bagage verworven uit zowel een relevante masteropleiding als uit 

werkervaring. 

- Je hebt kennis en ervaring in het financieel, strategisch en operationeel beleid van een 

organisatie. 

- Je kan een visie en een beleidsstrategie ontwikkelen en in praktijk brengen. 

- Je beschikt over vaardigheden om mensen te leiden, te coachen. Aantoonbare ervaring in 

leidinggeven is een troef. 

- Je bent flexibel in het opnemen van uiteenlopende opdrachten. Je werkt interdisciplinair en 

hebt affiniteit met veranderingsmanagement en het omgaan met complexe processen. 

- Je bent een ambassadeur voor ons waardegericht ondernemen in het algemeen en voor onze 

speerpunten ‘delen-duurzaam-digitaal inclusief’ in het bijzonder. 
 

Ons aanbod 
- Een enthousiast team van specialisten met veelzijdige ervaring 

- Waardevol werk: een dynamische, mensgerichte organisatie met een maatschappelijke 

opdracht 

- Een gevarieerde en polyvalente functie 

- Een contract van onbepaalde duur, voltijds 

- Marktconforme verloning cfr. de zorg- en welzijnssectoren 

- Jouw werkplek is een combinatie van onze kantoren te Gent of via thuiswerk 

 

De Taborgroep (www.taborgroep.be) is 

een netwerk van autonome sociale 

ondernemingen en scholen.  

We organiseren diverse netwerkactiviteiten, 

ondersteunen de partners via consultancy, creëren en 

geven opleidingen en engageren ons in 

innovatieve projecten.  

Met zo'n 9000 medewerkers versterken de partners 

elkaar in het waardegericht ondernemen. 

VACATURE 

ZAKELIJK DIRECTEUR 

Graag je motivatiebrief en cv tegen uiterlijk 30 april 2021 naar: 

Paul Ongenaert – Netwerkdirecteur – paul.ongenaert@tabor.be – 09 235 82 00 


