
De uitdaging
• In overeenstemming met de organisatie- en kwaliteitseisen ben je eindverantwoordelijke 

voor de administratieve dienst, de financiële dienst, de dienst ICT en de technische en 
logistieke diensten.  

• Je analyseert en verbetert permanent de organisatieprocessen.
• Je bouwt een duurzaam en performant HR-beleid uit.
• Je inspireert en stuurt je medewerkers en hun teams als leidinggevende vanuit een cultuur 

van vertrouwen, samenwerking en inspraak.  
• Je staat garant voor een gezonde financiële bedrijfsvoering en geeft aandacht aan opbouw 

en onderhoud van duurzame contacten met de overheden, verschillende administraties, de 
koepelverenigingen en de andere organisaties binnen de netwerken. 

• Je verzorgt de uitbouw en optimalisatie van het patrimonium en de technische installaties.  
• Je voert een up-to-date ICT-beleid dat garant staat voor een verdere ondersteunende 

digitalisering van de gehele werking.  

Jouw profiel
Je bent sterk gemotiveerd voor een gevarieerde functie met een afwisselend en breed 
takenpakket. Je bent een teamspeler en stimuleert medewerkers tot samenwerking. Je hebt 
voeling met de zorgsector en jongeren met een beperking.
Je beschikt over uitstekende en verbindende communicatievaardigheden. Je bent een 
organisator, werkt met duidelijke afspraken, stelt heldere deadlines en volgt ze op. Je beschikt 
over een masterdiploma of gelijkwaardige ervaring. Je hebt 5 jaar relevante leidinggevende 
ervaring.

Het aanbod
Wij bieden je vanaf 1 oktober 2021 een uitdagende functie aan met een grote beslissings-

bevoegdheid in een warme, stabiele zorgorganisatie. Het gaat om een voltijdse betrekking
met een contract van onbepaalde duur. De verloning is volgens het directiebarema 

met bijkomende extralegale voordelen.  

We kijken uit naar je motivatiebrief en CV per mail 
voor 12 juli 2021 t.a.v.  Bruno Melyn, bruno.melyn@telenet.be, voorzitter van het 
Bestuursorgaan. Jouw kandidatuur wordt discreet behandeld. Voor meer informatie 
over de vacature kan je eveneens terecht bij de huidige directeur, Walter Limme, 
walter.limme@mpcterbank.be. 
Meer info over onze organisatie vind je op www.mpcterbank.be.

MPC Terbank zoekt een ervaren

Directeur Organisatie 
(M/V/X)

Het MPC Terbank is een multifunctioneel centrum dat meer dan 150 kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking en/of ernstige gedrags- en emotionele problemen opvolgt, en/of hun gezin in de
thuiscontext begeleidt. De functies verblijf, dagopvang, dagbesteding en begeleiding zijn mogelijk. De
jongeren worden opgevangen in acht huizen in de buurt van Leuven en in vier leefgroepen op onze
parksite waar ook de ondersteunende diensten gehuisvest zijn.

De Directeur Organisatie is verantwoordelijk voor alle ondersteunende processen binnen de organisatie
en vormt een duo met de directeur Zorg. Samen zorgen jullie voor de ontwikkeling en de realisatie van
een toekomstgerichte visie in een wijzigend zorglandschap.


