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Wij zoeken een:  

Directeur (m/v) 
 

 

 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid De Pont vzw, erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Overheid,  biedt preventie, diagnose, begeleiding, behandeling en nazorg voor 

kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale en psychiatrische 
problemen. Het heeft vestigingen in Mechelen, Boom en Lier. Het CGG De Pont maakt deel 
uit van het netwerk Emergo, PANGG 0-18 en Trawant. 
 
  
Functiebeschrijving:   

• Als eindverantwoordelijke sta je in voor de dagelijkse werking en uitvoering van het 
door het bestuur goedgekeurde beleidsplan 

• Je neemt initiatief om de organisatie te laten participeren in netwerken 

• Je verzorgt de contacten met overheden, koepelorganisaties en andere diensten 

• Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid, het medewerkers- en 

vormingsbeleid en het logistieke-  en kwaliteitsbeleid 
 
Eigenschappen: 

• Leidinggeven aan professionals, sterke motivator met participatieve 
leiderschapsstijl 

• Je kan samenwerken en bent een uitstekend netwerker 

• Analytisch vermogen en communicatievaardigheden 

• Strategisch en beleidsmatig denker  

• Organisatietalent 
 

Profielkenmerken: 

• Je beschikt over een masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig 
door relevante ervaring 

• Een managementopleiding en kennis van het GGZ-landschap zijn pluspunten 

• Je bent bereid tot deelname aan een assessment 
 
Wij bieden: 

• Voltijdse betrekking 

• Een aantrekkelijk verloningspakket in een stimulerende werkomgeving 
 
Solliciteren voor deze uitdagende functie kan je  door jouw motivatiebrief en CV via email 

uiterlijk tegen 21 oktober 2022 te verzenden naar voorzitter Inge Vervotte 
(inge.vervotte@emmaus.be) en ondervoorzitter Nicole Cabuy (nicole.cabuy@gmail.com). 
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