Stichting Opmaat Eindhoven
Stichting Opmaat is een Stichting die bewindvoering en inkomensbeheer uitvoert voor mensen met
een zorgindicatie in de geestelijke gezondheidszorg en mensen met een verstandelijke beperking.
Stichting Opmaat bedient ca. 1300 cliënten met een team van 14 professionals onder aanvoering van
de directeur.
Stichting Opmaat heeft geen winstoogmerk.
Stichting Opmaat is op zoek naar een directeur m/v. ( 32 tot 36 uur per week)
De directeur oefent de opgedragen taken en bevoegdheden uit met inachtneming van de statuten,
het beleid en andere door het bestuur vastgestelde regelingen. In de functie wordt zorggedragen
voor voorbereiding van het door het bestuur vast te stellen beleid. De directeur geeft leiding en
sturing aan de medewerkers, teneinde optimale condities te realiseren voor het beheer van
cliëntgelden, de afhandeling van geldzaken en het genereren van betrouwbare
verantwoordingsinformatie.
Taken








Is belast met de dagelijkse leiding van de stichting.
Vertegenwoordigt de stichting binnen relevante netwerken.
Geeft leiding aan de medewerkers van de stichting.
Draagt zorg voor een gezonde bedrijfsvoering en een adequaat intern risicobeheersings- en
controlesysteem en de werking daarvan.
Is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de stichting.
Legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting.
Beheert een nader te bepalen aantal cliëntendossiers

Functie-eisen










Op de taakstelling toegesneden HBO- of universitair diploma.
Aantoonbare leidinggevende ervaring
Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Vaardigheden op het vlak van verbinden, stimuleren en initiëren.
Financieel-economische kennis
Kennis van en ervaring met managementmethoden en –technieken.
Bij voorkeur kennis van en ervaring met beschermingsbewind.
Affiniteit met de doelgroepen.
Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wat bieden wij
Stichting Opmaat biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige en
collegiale werksfeer in een mooie omgeving.
De functie is ingedeeld in fwg 65 van de CAO geestelijke gezondheidszorg.
In eerste instantie wordt de directeur benoemd voor 1 jaar, waarna bij gebleken geschiktheid een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de dhr.C.Sonneveldt (huidige
directeur, telefoon 06-52078183) of met dhr. H. van Vugt (voorzitter Stichting Opmaat, telefoon 0653472745).
Interesse
Solliciteer dan tot en met 1 juli 2018 door uw motivatiebrief en CV te sturen via mail aan
c.sonneveldt@stichtingopmaat.org of via post naar Stichting Opmaat, t.a.v. directie, Postbus 122,
5600 AC Eindhoven.
De gesprekken vinden plaats in de laatste twee weken van augustus.
In verband met de wettelijke eisen verzoeken wij u om alleen te reageren als u voldoet aan de
opleidingseisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ( www.rechtspraak.nl).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

