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ALGEMEEN COORDINATOR 
Stichting Zusters Kindsheid Jesu 

Profiel 

 
 
 

De Stichting van Openbaar Nut Zusters Kindsheid Jesu wenst op korte termijn een 
algemeen coördinator aan te werven,  

 
 
 
Stichting van Openbaar Nut Zusters Kindsheid Jesu  
De Zusters Kindsheid Jesu hebben met de oprichting van een Stichting de keuze gemaakt om 
met het oog op de nabije en verdere toekomst het materiële en spirituele erfgoed van de 
congregatie er in  onder te brengen. De Stichting continueert m.a.w.de zending en 
opdrachten van de  Congregatie Zusters Kindsheid Jesu. 
 
De Stichting zal o.a. actief zijn via woonzorgcentra, scholen, kinderdagverblijven en 
welzijnsvoorzieningen die op een of andere wijze met haar verbonden zijn. Naast de 
bestaande doelgroepen wil de Stichting zich ook richten tot nieuwe vormen van armoede en 
kwetsbaarheid.  
De Stichting is vanuit haar geschiedenis tevens nauw verbonden met de Congolese 
zustergemeenschap “Congrégation des Soeurs de l’Immaculée Conception”. 
 
De Stichting wil zich ontplooien  als een netwerkorganisatie waarbij de verbonden partners 
op zoek gaan naar meerwaarde via samenwerking en wederzijdse ondersteuning. 
 
De spiritualiteit van Stichter Petrus Jozef Triest is de basis voor de identiteit en de werking 
van de Stichting.  
 
 
 
Stichting van Openbaar Nut Zusters Kindsheid Jesu 
Onze Lieve Vrouwstraat 23 
9041   Gent 
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TAAK/ FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 

Als algemeen coördinator draag je samen met de raad van bestuur van de Stichting de 

eindverantwoordelijkheid voor de werking en de uitbouw van de organisatie.  

Je doet dit vanuit de spiritualiteit, missie en visie van de organisatie en binnen het kader 

bepaald door de Raad van Bestuur. 
 

Dit houdt in: 

• Je draagt de verantwoordelijkheid voor de opstelling, implementatie en opvolging 

van beleidsplannen. 

• Je draagt de financiële verantwoordelijkheid o.m. begrotingen en jaarrekeningen, 

subsidiedossiers, aantrekken van financieringsmiddelen voor de werking van de 

organisatie, beheer van de infrastructuur 

• Je hebt samen met de partners aandacht voor de identiteit  en spiritualiteit van de 

Stichting en stuurt daartoe de nodige processen aan. 

• Je zorgt ervoor dat de beleidsdoelstellingen vertaald worden, met de nodige 

innovatie, creativiteit en flexibiliteit, naar het operationele vlak met resultaatgerichte 

doelstellingen en daaraan gekoppelde acties.  

• Samen met de andere medewerkers vorm je een team. 

• Je draagt er zorg voor dat jezelf en de teamleden up-to-date blijven. 

• Door het opnemen van vertegenwoordiging, belangenbehartiging en 

beleidsbeïnvloeding zorg je voor de versterking van de zichtbaarheid en impact van 

de Stichting. 

• Je faciliteert de werking van de bestuursorganen in actief overleg met de voorzitter, 

• Je behartigt de communicatie/relaties tussen het personeel en het bestuur. 

• Je bent samen met de voorzitter van de Stichting voor de buitenwereld het gezicht 

en aanspreekpunt van de Stichting 

 

PROFIEL 
 

• Je hebt sterke interesse voor/ betrokkenheid op de spiritualiteit van de Zusters Kindsheid 

Jesu en kan die vertalen naar verschillende doelgroepen. Je bent christelijk gelovig. 

• Je beschikt over voldoende managementcapaciteiten om vooropgestelde doelstellingen 

op een efficiënte en flexibele wijze te realiseren, waarbij ook praktische en 

administratieve taken je zeker niet afschrikken 

• Je hebt zicht op/ervaring met netwerkorganisaties 

• Je bent zelf een netwerker, verbindingspersoon, bruggenbouwer. 

• Je bent een ‘gangmaker’ en een pionier die erin slaagt om nieuwe initiatieven op te 

starten 

• Je zorgt ervoor dat medewerkers zich maximaal kunnen ontplooien en 

verantwoordelijkheid dragen. 

• Je bent een goed communicator en diplomaat.  

• Je beschikt over een sterk empathisch vermogen. 
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• Je bent vertrouwd met vergadertechnieken. 

• Je hebt een vlotte pen  

 

 
VOORWAARDEN 
 

• Zich kunnen inleven en bewegen in de context van een organisatie met een uitgesproken 

spirituele dimensie 

• Ervaring in het aansturen van een team en het leidinggeven aan een organisatie  

• Beschikken over masterdiploma (bij voorkeur sociale richting). 

• Bereid om ’s avonds of in het weekend te werken. 

• Beschikken over een rijbewijs en een eigen wagen is noodzakelijk (de Stichting is immers 

actief in verschillende provincies en regio’s). 

• Een snelle indiensttreding is wenselijk! 

 
 

ONS AANBOD 

We bieden een boeiende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een organisatie in 

beweging. De Stichting  werkt vanuit haar spiritualiteit aan belangrijke noden van vandaag 

met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren: onderwijs, ouderenzorg, bijzondere 

jeugdzorg en kinderdag verblijven.   

Voltijds contract voor onbepaalde duur 
Een passende verloning 

Interessante arbeidsvoorwaarden 

Plaats van tewerkstelling: Oostakker-Gent 

 
 
 

PROCEDURE 
Stuur je sollicitatie uiterlijk 20/10/2019 per email naar Zr. Lieve Vandesande, algemeen 

overste en voorzitter van de Stichting: Vandesandel@centraalbestuur.zkj.be 

Naast je C.V. krijgen wij ook graag een duidelijke kijk op je motivatie en de noodzakelijke 

relevante ervaring. 

Op basis van deze sollicitatiebrieven zullen kandidaten geselecteerd worden voor een 

gesprek en eventuele  deelname aan een assessment.  

 

 


