KLJ & Groene Kring vzw is een vzw in het jeugdwerk met twee sterke verenigingen. KLJ is de vierde grootste
jeugdvereniging in Vlaanderen. Groene Kring is de grootste vereniging voor jonge land – en tuinbouwers. Om
het zakelijk beleid van de organisatie op te volgen en vorm te geven, zijn we op zoek naar een:

Directeur KLJ & Groene Kring vzw (M/V/X)
De directeur van KLJ & Groene Kring vzw is de zakelijk coördinator van de vzw. De voorzitters van KLJ en
Groene Kring zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de bewegingen. De directeur maakt hun inhoudelijke
plannen, zo goed als, mee mogelijk vanuit het organisatieperspectief. De voornaamste taakgebieden van de
directeur zijn het personeelsbeleid, financieel beleid, logistiek beleid, verzekeringen en ICT beleid. Het
administratief team en de voorzitters van de bewegingen worden rechtstreeks aangestuurd door de directeur.
Functieinhoud
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Het vertalen van de beleidskeuzes van de bewegingen KLJ en Groene Kring naar de operationele
werking;
Het aansturen van het financieel beleid (begrotingen en rekeningen, tussentijdse rapporteringen,
budgetcontrole, …);
Het voeren van een geïntegreerd personeelsbeleid, alsook de personeels- en loonadministratie;
Organiseren en leiden van het directieoverleg alsook het aansturen en coachen van de voorzitter KLJ
en Groene Kring. Zeker ook het bewaken en stimuleren van de goede contacten tussen KLJ en Groene
Kring;
De directeur KLJ & Groene Kring draagt de hiërarchische en functionele verantwoordelijkheid van het
administratief team;
Eindverantwoordelijke van het logistieke beleid en verzekeringen;
Het bepalen en opvolgen van het ICT beleid;
Het functioneren van de statutaire organen van KLJ en Groene Kring vzw;
o Plannen, stofferen en verslaggeving van de algemene vergadering en raden van bestuur.
o Opvolging van de statutaire verplichtingen en wetgevend kader.
Het onderhouden van goede contacten met de leiding van de Boerenbond en de directies van de
andere bewegingen in de Landelijke Beweging met het oog op afstemming, coördinatie en het zoeken
van synergetische samenwerkingsvormen.

Functieprofiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum een bachelorsdiploma;
Ervaring in leidinggeven;
Zelfstandig kunnen werken, overzicht bewaren;
Bewegingservaring en –gevoeligheid is belangrijk;
Vertrouwdheid met KLJ-Groene Kring is een pluspunt;
Basiskennis van sociale wetgeving en vertrouwdheid met personeelsbeleid;
Basiskennis financieel en ICT beleid;
Voldoende sociale vaardigheden;
Voeling met het platteland en land -en tuinbouw is belangrijk.
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KLJ & Groene Kring vzw biedt:
•
•
•
•

Een unieke kans om ervaring op te doen in een leidinggevende zakelijke functie met een zeer ruime,
maar toch goed omkaderde verantwoordelijkheid;
Een dynamische, bruisende en jeugdige werkomgeving;
Een aantrekkelijk geheel aan loon- en arbeidsvoorwaarden, inbegrepen een bedrijfswagen;
Plaats van tewerkstelling: stationsbuurt Leuven.

Toelichting bij de procedure:
•
•
•
•

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Bart Hombrouckx, directeur KLJ & Groene
Kring vzw (016/47 99 90, bart.hombrouckx@klj.be);
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae bezorgt u uiterlijk op 6/01/2019 aan Bart Hombrouckx
(directeur@klj.be);
Geselecteerde kandidaten zullen deelnemen aan een assessment;
Het directiecomité draagt de eindkandidaten voor aan de algemeen secretaris van Boerenbond.
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