BEMIDDELINGSBURO
GAMBAS
ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING

Alba heeft een vacature voor een stafmedewerker

en wil bewust inzetten op het ondernemerschap.
We zijn op zoek naar een dynamische collega- stafmedewerker (m/v/x) verantwoordelijk voor het
ondernemerschap en kwaliteitsbeleid.
Het betreft een contract van onbepaalde duur van 70%.

Vzw Alba is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg Vlaams-Brabant en Brussel. We
organiseren diverse werkvormen voor jongeren en hun context: ondersteunende begeleiding
(dagactiviteiten, staptochten, time outs, korte ervaringsgerichte trajecten), alternatieve
maatregelen (leerprojecten en gemeenschapsdiensten), herstelbemiddeling en herstelgericht
groepsoverleg.

Alba werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,...
Opdracht:
o Je start het ondernemerschap van Alba op binnen haar missie en visie en bouwt het
intrapreneurschap uit.
o Je speelt een ontwikkelende en uitvoerende rol in het realiseren van zowel financiële resultaten
als maatschappelijke doelstellingen.
o Je signaleert belangrijke trends en kan dit omzetten in kansrijke contacten en activiteiten.
o Je verbindt marktopportuniteiten met interne competenties en aspiraties.
o Je fungeert als ‘uitdager’, ‘meedenker’ en ‘netwerker’ in het beleidsteam en ten aanzien van de
directie.
o Je signaleert, benadert en bouwt relaties op met relevante partijen.
o
o

Je neemt taken op in de realisatie van de beleidsplanning.
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de verdere uitbouw en implementatie van het
kwaliteitsbeleid.

Profiel:
Je getuigt van volgende competenties:
o Je bent een gedreven ondernemer, resultaatgericht en communicatief sterk zowel intern als
extern.
o Je hebt een creatieve en innovatieve ingesteldheid.
o Je denkt én doet, je kan een idee uitwerken tot een concreet product.
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o Je hebt een ‘good enough to try’-mentaliteit.
o Je bent een echte netwerker.
o Je spreekt twee talen: die van de ondernemer en die van de social profit.
o Je werkt faciliterend en schept het nodige kader om het ondernemerschap binnen Alba te doen
groeien.
o
o
o
o
o

Door jouw persoonlijkheid kan je autonoom werken met een bijzondere aandacht voor het
algemeen belang.
Het is aangenaam samenwerken met jou.
Je bent zelfkritisch en staat open voor feedback.
Je denkt en werkt op academisch niveau.
Je bent vertrouwd met het EFQM-model en andere kwaliteitsinstrumenten en methodieken.

Alba biedt je:
o Een nieuwe uitdagende job waarmee je een verschil kan maken voor onze organisatie in een
werkveld dat nooit gaat vervelen.
o Een fijne werkgever die staat voor de kernwaarden respect, openheid, participatie,
empowerment, verbinding en herstel.
o Ondersteuning in het realiseren van je opdracht.
o De nodige vorming.
o Een plek in een bevlogen en geëngageerd beleidsteam.
o Standplaats te Herent.
o Verloning op L1 (PC 319.01), maaltijdcheques en een gunstige verlofregeling.

Uitgedaagd ?
Solliciteren kan per mail.
Stuur ten laatste tegen 14/05/19 je CV en motivatiebrief naar
Tom Herbots, directeur Alba
tom.herbots@alba.be
Brusselsesteenweg 78
3020 Herent
0497 239260

