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Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en 
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan kinderen, 
volwassenen en ouderen met ernstige psychische/psychiatrische problemen en stoornissen.  
Daarnaast biedt het drugpreventieteam begeleiding aan jongeren met een beginnende verslaving 
in 20 gemeenten. Er is eveneens een forensisch team.  In totaal werken 67 medewerkers in het 
CGG ZOV verspreid over de verschillende vestigingen in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, 

Oudenaarde, Ronse en Zottegem.  

 

 

Word jij onze nieuwe ALGEMEEN DIRECTEUR? 

 

JE FUNCTIE 

• Je geeft leiding aan een enthousiast directieteam. Samen zetten jullie de lijnen uit voor het  

dagelijks bestuur van het centrum.  

• Je bent verantwoordelijk voor het zorgstrategisch, het financieel-, het HR-, het kwaliteits-  

en facilitair beleid.  

• Je neemt initiatief om de organisatie te laten participeren in netwerken. Je verzorgt tevens  

de contacten met overheden, koepelorganisaties, andere diensten en centra.   

• Je rapporteert over het strategisch en operationeel beleid aan het bestuursorgaan, de stakeholders  

en de overheden.   

• Je houdt ervan om mensen te verbinden en je profileert je als een bruggenbouwer die een sterke  

visie kan omzetten in strategische stappenplannen. Bovendien ga je voor innovatie, efficiënt en doelgericht 
werken.  

 

 

JE PROFIEL 

• Je behaalde een masterdiploma in menswetenschappen. 
• Je beschikt over enkele jaren ervaring als leidinggevende en hebt kennis van het GGZ-landschap. 
• Je hanteert een verbindende leiderschapsstijl die medewerkers weet te inspireren en te motiveren. 
 
ONS AANBOD 
• Een voltijdse, gevarieerde en uitdagende job voor onbepaalde duur. 

• Functie met veel autonomie en ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en groei. 
• Een aantrekkelijk salarispakket in een stimulerende werkomgeving.  
 

 

INTERESSE? 

Verstuur je sollicitatiebrief en CV voor 21.03.2021 per voorkeur via mail naar 
marc.vandergraesen@pcariadne.broedersvanliefde.be. Een assessment kan onderdeel zijn van de 
sollicitatieprocedure. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Marc Vandergraesen, 
voorzitter Bestuursorgaan: 053/76.21.27 
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