
    
 

Het Aalsters Wijkgezondheidscentrum Daenshuis staat al 15 jaar in voor kwalitatieve, 
multidisciplinaire en laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg met aandacht voor 
gezondheidspromotie en preventie.  
 
Een multidisciplinair team verzorgt op twee sites gelegen te Aalst zo’n 3.800 patiënten.  
 
Om de werking van ons Wijkgezondheidscentrum in Aalst in goede banen te leiden zoeken wij een: 
 

Algemeen Directeur  
 
Als Algemeen Directeur beschik je over een stevige portie people management. Je motiveert je 
teamleden en zorgt voor een efficiënte operationele aansturing. Het nemen van beslissingen schrikt 
jou niet af. In dit verband werk je tevens mee aan een passend personeels-, loon- en vormingsbeleid 
en voert dit beleid ook consequent uit.  
 
Verder stuur je vanuit je bedrijfskundig inzicht de operationele administratieve en financiële 
bedrijfsvoering aan. 
 
Vanuit een verbindende rol tussen Raad van Bestuur en het operationele team waak je over een 
duurzaam (zorg)beleid. Je maakt afspraken met de Raad van Bestuur omtrent beleidsdoelstellingen en 
vertaalt deze met het coördinerend team naar de dagelijkse werking van het centrum.  Je hebt toegang 
tot partner netwerken en bouwt bruggen met externe lokale organisaties.  
 
Wanneer jij je thuis voelt in de gezondheidssector of de non-profit, dan is dit een troef. Ook het 
beschikken over relevante ervaring met de werking en/of opstart van een wijkgezondheidscentrum is 
een bijkomend voordeel. 
 
Ben je bovendien… 

 In het bezit van een hoger diploma in combinatie met een aantal jaar relevante ervaring? 

 Iemand met een brede maatschappelijke kijk die zich kan vinden in de waarden en visie van 
de wijkgezondheidscentra? 

 Oplossingsgericht alsook resultaatgericht? 

 Iemand die opportuniteiten ziet en deze ook aangrijpt? 

 Een transparante, integere en diplomatische communicator? 
 
Herken jij je hierin of voel jij je hiertoe aangesproken dan ben je zeker benieuwd naar ons aanbod! 
Het Daenshuis biedt een voltijds contract van onbepaalde duur aan in een bloeiend 
wijkgezondheidscentrum. 
Je kan rekenen op een vaste verloning volgens de actuele IFIC barema’s van PC 330, aangevuld met 
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, onkostenvergoeding, GSM en laptop.  
Omdat we jouw persoonlijke ontwikkeling eveneens belangrijk vinden bieden we mogelijkheden tot 
permanente vorming en bijscholing.  
 
Meer informatie?  Leer ons beter kennen via onze website: www.daenshuis.be 
Interesse? Mail dan snel je CV en motivatiebrief naar Ascento, onze partner in HR Talent Mobility, op: 
kenneth.bruggeman@ascento.be. We ontvangen je kandidatuur graag ten laatste op 17/02/2019. 
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