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Sint-Lodewijk wil de referentie zijn in onderwijs, zorg en ondersteuning  
voor personen met een motorische beperking,  

met een warm hart… 
We bieden aangepast onderwijs en begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen. 

Voor de begeleiding van ongeveer 800 cliënten kunnen we rekenen op meer dan 550 medewerkers en vrijwilligers. 
 

 
Momenteel zijn we op zoek naar een 

financieel-logistiek directeur 
(m/v) 

voltijds (38.00/38) 
contract onbepaalde duur 

 

 

FUNCTIE-OMSCHRIJVING 

• als lid van het directieteam ben je eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling, realisatie 
en opvolging van het financieel, administratief en logistiek beleid van de organisatie. 
Je zorgt zowel voor een efficiënte werking van het organisatie-, cliënt- en 
medewerkersbeleid als voor de afstemming ervan tussen de verschillende entiteiten 
(Multifunctioneel Centrum, vergunde zorgaanbieder volwassenwerking, inclusieve 
dienstverlening (RTH,…), Dienst Persoonlijke Assistentie, Buitengewoon Basisonderwijs 
en Buitengewoon Secundair Onderwijs) 

• binnen de context van een sterk evoluerende sector (VAPH, persoonsvolgende 
financiering,…) werk je als directielid mee aan de strategische ontwikkeling van een 
toekomstbestendige, dynamische en kwaliteitsvolle organisatie en aan een systematische 
verbetering van de werking. 
Met het oog op het realiseren van het Masterplan (oa bouwdossier scholen) waak je over 
het verantwoord beheer van de middelen. 

• je geeft leiding aan een 70-tal medewerkers onderverdeeld in verschillende teams (oa 
boekhouding, aankoop, personeelsadministratie, cliëntadministratie, technische dienst, 
onderhoud gebouwen, keuken en ICT) 

• je neemt deel aan diverse werk- en adviesgroepen (zowel intern als extern) 
• je adviseert vanuit je expertise de algemeen directeur die instaat voor het dagelijks 

bestuur én de Raad van Bestuur van de vzw 
• je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur/dagelijks bestuurder 
 
 
VOORWAARDEN 
We gaan voor gelijke kansen en selecteren op basis van kwaliteiten. 
Je kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,… 

 
• je behaalde bij voorkeur een diploma als master in een financieel-economische richting 
• je hebt een grondige kennis van het financieel en logistiek beleid 
• je hebt minimum 5 jaar ervaring op het vlak van leidinggeven of aansturen van teams  
• je sterk financieel-analytisch vermogen stelt je in staat een langetermijnbeleid uit te 

stippelen en op te volgen met oog voor een realistische budgettering 
• je kan de strategische visie omzetten en vertalen naar de dagelijkse werking 
• vanuit je leiderschapsvaardigheden weet je medewerkers te coachen, motiveren en 

stimuleren en optimaliseer je de samenwerking 
• je bent een teamplayer en kan actief en constructief samenwerken 
• je hebt overtuigende communicatievaardigheden en beheerst grondig de Nederlandse 

taal 
Je hanteert een vlotte pen én bent spreekvaardig 

• je werkt nauwgezet, efficiënt, resultaatgericht en planmatig 
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• je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent stressbestendig 
• je bent vertrouwd met de Officepakketten 
• je kennis van en ervaring in de non-profitsector is een pluspunt 
• je bent christelijke geïnspireerd 
 
WIJ BIEDEN 

• een voltijds contract onbepaalde duur 
• een aangepaste verloning met extralegale voordelen (oa bedrijfswagen) 
• een gevarieerde job binnen een dynamische organisatie 
• ruime mogelijkheden tot permanente bijscholing en ontwikkeling 
 
DATUM IN DIENST 

onmiddellijk 
 
INTERESSE 

Stuur je schriftelijke sollicitatie + cv en recente pasfoto zo snel mogelijk en uiterlijk 
26/10/20 aan Koen De Bock (voorzitter van de Raad van Bestuur) p/a VZW Sint-Lodewijk 
- Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren via mail op voorzitterRVB@sintlodewijk.be en 
Ward Van Hoorde (algemeen directeur/dagelijks bestuurder) op 
ward.vanhoorde@sintlodewijk.be  
Meer info op www.sintlodewijk.be of bij Ward Van Hoorde (algemeen directeur)  
op 09 272 52 01 of via mail ward.vanhoorde@sintlodewijk.be 
 
Voorziene selectieprocedure : 
In eerste instantie zullen selectiegesprekken georganiseerd worden voor kandidaten met de 
meest passend CV waarna overgegaan wordt tot een assessment. 
 
Kandidaten kunnen rekenen op discrete behandeling van hun sollicitatie. 


