Unie van socialprofitondernemingen vzw
Union des entreprises à profit social asbl

Unisoc zoekt een directeur (m/v), nl. een sterke strateeg en krachtige communicator
Organisatieprofiel:
De Unie van socialprofitondernemingen vzw (www.unisoc.be) is de erkende
werkgeverskoepel van de socialprofitsector in België. Het is een unie van
werkgeversfederaties uit de private en de publieke sectoren van zorg, welzijn, cultuur,
vorming en aangepast werk voor personen met een arbeidshandicap. Unisoc
verdedigt hun belangen als sociale partner in het interprofessioneel
sociaaleconomisch overleg in België en Europa. De rode draad in alle standpunten
van Unisoc is de realisatie van een kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke
persoonsgebonden zorg- en dienstverlening.
Voor de volgende fase in haar uitbouw is Unisoc op zoek naar een charismatisch
directeur (m/v) die de beleidslijnen samen met de raad van bestuur mee vormgeeft
en uitdraagt.
Gezocht profiel:
U bent een strategisch onderhandelaar en bruggenbouwer die een goed overzicht
bewaart over hetgeen er in de sector leeft. U brengt de standpunten van de diverse
stakeholders samen en zoekt naar verbinding zowel intern als extern. Uw standpunten
zijn gedragen en goed onderbouwd, u kan deze vlot verdedigen op alle niveaus en
zorgt ervoor dat deze opgepikt worden in het breder landschap waarin u functioneert.
U bent een vlotte communicator en gaat een nauwe en constructieve dialoog aan
met leden, stakeholders, sociale partners, overheid en de media. U doet dit in het
Nederlands, Frans en Engels. U bent een geboren netwerker en onderhoudt vlot
relaties en bouwt nieuwe netwerken uit. Om dit alles te realiseren wordt u ondersteund
door een technisch en sterk team van 5 medewerkers. U stelt zich op als een
teamplayer en neemt op een coachende wijze de leiding over dit team.
In elk van bovenstaande domeinen kunt u een relevante ervaring aantonen.
U heeft een overtuigende interesse in de social profit en toont een groot engagement
voor een maatschappij met dat warme tikkeltje meer, waarin economische groei
hand in hand gaat met een gelukkige en gezonde bevolking. Deze boodschap weet
u op een inspirerende wijze op de agenda te zetten. Proactiviteit met een duidelijke
vinger aan de pols van de sector is uiteraard meer dan noodzakelijk. U beschikt over
een groot inlevingsvermogen in deze brede sector, met een bijzondere gevoeligheid
voor de onderlinge verschillen. Hierdoor kan u ook écht de bruggenbouwer worden
die Unisoc zoekt en letterlijk de social profit “ademen”.
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We verwachten dat u het sociaaleconomisch overleg kent, over een snel lerend
vermogen beschikt en in staat bent om onderlinge verbanden te ontdekken, te
doorzien en goed in te schatten.
Hiernaast heeft u een realistische kijk op de specificiteit van de beleidsmatige en
budgettaire context van de federale overheid.
Tewerkstellingsvoorwaarden:
• Een contract van onbepaalde duur;
• Voltijdse betrekking;
• Aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf;
• Aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen zoals bedrijfswagen,
maaltijdcheques, groepsverzekering,...

Interesse?
Hebt u ‘goesting’ om het gezicht van Unisoc te worden? Stuur dan voor 7 maart 2019
uw CV en een motivatiebrief van maximum ½ pagina aan jobs@unisoc.be . We
verwachten eveneens dat u in een bijkomende ½ pagina aangeeft hoe u de functie
ziet en denkt in te vullen.
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