
Zakelijk Verantwoordelijke (ZV) 

 

 
 

We ondersteunen mensen door hen met anderen te verbinden.  

De Ark heeft in Vlaanderen meer dan 40 jaar ervaring met dit ‘community-based’ 

werken.  

Je vindt ons in 3 vzw’s in & rond Antwerpen, Moerkerke-Brugge en Gent.  

Wij maken deel uit van een wereldwijd netwerk van gemeenschappen waar mensen 

met een beperking voor 100% meetellen.  

 

 

Bij ons tellen mensen met een verstandelijke beperking voor 100% mee. Ieder heeft 

zijn inbreng. Zo delen we het leven van elke dag. De persoonlijke band die tussen 

ons groeit, geeft een warme kleur aan wat we doen en wie wij zijn. Dat werkt 

aanstekelijk.  

Bekijk meer info op onze website www.ark.vlaanderen  

 

http://www.ark.vlaanderen/


Wat verwacht DE ARK van de nieuwe ZV? 

 

De 4 ARK-gemeenschappen hebben besloten om organisatorisch te gaan werken in een 

nieuwe innovatieve samenwerkingsstructuur, een cirkel consensusmodel met aansturing 

vanuit 1 vzw.  

Als Zakelijk Verantwoordelijke vul je een nieuwe functie in, in een organisatie die in volle 

transitie is. Je hebt zin om vanuit deze nieuwe functie zelf creatief te werken aan het 

organiseren van dit nieuwe model. Daartoe neem je de verantwoordelijkheid op om de 

zakelijke processen, nodig bij deze verandering, uit te tekenen en de begeleiding bij de 

implementatie ervan op jou te nemen.  

Je hebt dus een belangrijke inspirerende, begeleidende en coördinerende rol, waarvoor we tal 

van competenties nodig achten: 

 

Verwachte competenties  

Kennis en/of ervaring in het begeleiden van projecten en processen die leiden tot 

samenwerking tussen verschillende entiteiten 

Kennis en/of ervaring in financieel beheer van vzw’s 

Kennis en/of ervaring in beheer van IT-platformen voor zorgsystemen over verschillende sub-

entiteiten (zowel op vlak van hardware als software)  

Kennis en/of ervaring in personeelsbeleid in de sociale sector 

Kennis en/of ervaring in het rationaliseren/structureren van administratieve processen 

Kennis en/of ervaring van kwaliteitszorg in de sociale sector. 

Als pluspunt: kennis en/of ervaring met juridisch kader van vzw’s in de sociale sector 

(VAPH, CF2….) 

Als pluspunt: kennis en/of ervaring in klantenbeheer 

 

Verwachte attitudes  

Sociaal bewogen en warm persoon met een hart voor mensen met een beperking 

Team player die goed kan luisteren  

Bemiddelaar, strever naar consensus, verbindende persoonlijkheid 

Ondersteuner/coördinator bij uitstek  

Ervaring met situationeel leiderschap, dienend leiderschap, coaching en change management 

Dynamisch, gedreven, weet van aanpakken, kan werken met doelstellingen en mijlpalen 

 

 

Wat biedt DE ARK aan de nieuwe ZV? 
 

DE ARK biedt je een warme werkomgeving, waar wederzijds vertrouwen, gelijkwaardigheid 

en zorg voor mekaar voor alles gaan.  

Verder voorzien we praktisch: 

*Een contract van onbepaalde duur 

*Een directie barema volgens PC 319  

*Extra legale voordelen 

*Thuiswerk wordt gecombineerd met activiteiten in de verschillende vestigingen nl 

Antwerpen, Gent en Moerkerke-Brugge 

 

 

Je hebt er zin in en bent de geknipte kandidaat? 

Dien dan je kandidatuur in tegen 22 augustus 2021 bij guy.rogissart@proximus.com 

mailto:guy.rogissart@proximus.com

