MENTES WERFT AAN
‘DIRECTEUR DAGELIJKS BESTUUR’

Wie zijn wij?
Mentes is het Ondersteuningsnetwerk voor Kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien biedt
Mentes vraaggestuurde ondersteuning over verschillende thema’s binnen de sector kinderopvang. Ons
netwerk bestaat uit 20 gespecialiseerde ondersteuningsorganisaties die de krachten bundelen. Zo is onze
ondersteuning ingebed in een breder achterliggend netwerk dat de uitwisseling van kennis & expertise,
aanpak, materialen en acties mogelijk maakt. Meer informatie is terug te vinden op onze website
www.mentesvzw.be.

Wie zoeken we?
Een hands-on, enthousiaste directeur met een duidelijke visie op ondersteuning en netwerken.
Je hebt kennis van de sector Kinderopvang
Je hebt een stevige financiële background.
Je bent een geboren netwerker en haalt energie uit samenwerking
Je hebt kennis van veranderingsprocessen
Je communiceert vlot en toegankelijk

Wat verwachten we?
Je coördineert vanuit sectorkennis kansen op groei en samenwerking.
Je zet in op verbinding, voor zowel de partners in het netwerk, als daarbuiten.
Je staat voor een daadkrachtig beleid vanuit een gedragen visie.
Je kan als leidersfiguur het beleid efficiënt implementeren binnen het netwerk.
Je koppelt kwaliteitszorg en projectmanagement aan de aansturing en opvolging van werkgroepen.
Je rapporteert vanuit een helikopterperspectief aan het bestuursorgaan.
Je fungeert als communicatie-anker voor interne en externe contacten.
Je stuurt een stafmedewerker aan die samen met jou het dagelijks bestuur vormt.

Wat bieden we aan?
Een job met veel verantwoordelijkheden en ruimte om deze mee vorm te geven.
Een correcte verloning, rekening houdend met de aanwezige kennis en expertise.
Een contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging. Contractvorm is bespreekbaar.
Een flexibele tewerkstelling van +/- 2 dagen per week, met startdatum 1/3/2021.
Een standplaats in Brussel, dichtbij het station Brussel-Zuid.

HOE
SOLLICITEREN?

Heb je interesse voor deze functie?
Solliciteer dan online door je CV en motivatiebrief te bezorgen aan staf@mentesvzw.be vóór 12/01/21. De
gesprekken zijn gepland in de week van 18 januari 2021.
Voor meer informatie over de inhoud van de opdracht kan je contact opnemen met de voorzitter van de
Algemene Vergadering via quint.videler@outlook.com.
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