Het Diocesaan pastoraal centrum Mechelen is gehuisvest in het voormalig
Groot seminarie van Mechelen.
Het biedt ruimte voor een brede waaier aan activiteiten.
Voor de verdere uitbouw van het centrum zijn we op zoek naar een

Operationeel manager (m/v)
Functieomschrijving
 Eindverantwoordelijkheid over de administratie en het financieel beheer van het DPC.
 Het dagelijks aansturen van een team van medewerkers en vrijwilligers en het opmaken van de
werkverdeling.
 Overleg met de verschillende diensten die hun huisvesting hebben in het gebouw.
 Uitbating van het restaurant in samenwerking met de cateraar.
 Zorg voor het welzijn van de bewoners van het centrum.
 Verhuring van de studentenkamers en ondersteuning van het project "sociaal engagement" en het
spiritueel project "Horizon".
 Prospectie naar nieuwe commerciële contacten.
 Het beheer van de kamers voor sociale opvang.
 Het opstarten van de uitbating van de logeerkamers.

Profiel








Je beschikt over een diploma hoger onderwijs.
Je staat christelijk geïnspireerd in het leven en de zorg voor de kwetsbare mens draag je in je hart.
Je hebt managementervaring en je beschikt over leidinggevende kwaliteiten.
Je bent communicatief en je houdt van een overlegcultuur.
Je kan handig overweg met het Microsoft Office-pakket.
Je bent stressbestendig.
Een goede beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal is gewenst.

Ons aanbod





Een aangename werksfeer met heel veel uitdagingen en kansen die ruimte laat voor initiatief.
Een aangepaste verloning in overeenstemming met jouw competenties.
Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.
Extra legale voordelen zoals een groepsverzekering, extra verlofdagen..

Plaats van tewerkstelling
Diocesaan pastoraal centrum
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, stuur dan jouw cv met motivatiebrief vóór 23 oktober naar
dhr. Koen Jacobs, personeelsverantwoordelijke, via mail: koen.jacobs@diomb.be
Info over deze vacature kan je bekomen bij de directie, dhr. Paul Van Assche op tel. nr. 015/29 84 91 of
per mail: directie@dpcm.be. Website: www.dpcm.be.

