Vacature directeur LINC vzw
Met een gedreven ploeg van medewerkers en vrijwilligers
versterkt LINC vzw al meer dan 40 jaar de samenleving via de
verbindende kracht van (digi)taal.
Ver van de spotlights. Maar heel dicht bij de belevingswereld van mensen. Positief,
laagdrempelig, kleinschalig, warmhartig, verbindend en emanciperend.
Neem een kijkje op onze websites om deze fijne organisatie beter te leren kennen:
https://www.linc-vzw.be/ en https://www.pluizer.be

Voel jij je aangesproken door onze missie? Ben je geboeid door de rol van
media-geletterdheid in de samenleving? Geloof je in de kracht van
vormingsprocessen met volwassenen? Ben jij klaar om in deze wereld een positief
verschil te maken met jouw organisatie?

Dan is deze job je misschien op het lijf geschreven, want we zijn op zoek naar een
directeur voor LINC vzw.

Functieomschrijving
● Je bent eindverantwoordelijke voor zowel het inhoudelijke, het zakelijke als
het financiële (meerjaren) beleid. Dit vertaalt zich in sterke beleidsnota’s en
-rapporten.
● Je staat in voor de dagelijkse leiding en draagt bij aan een kwaliteitsvolle,
innovatieve en impactgedreven werking.
● Je geeft leiding aan een team van enthousiaste vaste medewerkers en
vrijwilligers.
● Je diept onze emancipatorische visie op vorming verder uit en draagt dit uit.
● Je onderzoekt en realiseert mogelijke samenwerkingsvormen in het
socio-culturele werkveld.
● Je rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en de
Algemene vergadering van LINC, rechtstreeks of via de voorzitter.
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Profiel
Je hebt leiderschaps- en organisatorische kwaliteiten
● Je vindt het fijn om zelfstandig te werken en je bent enthousiast om - in
samenwerking met een educatieve ploeg en een bestuur - een organisatie uit
te bouwen.
● Je kan mensen motiveren en meekrijgen in je verhaal, zowel medewerkers als
mogelijke partners. Je kan participatieve processen opzetten en begeleiden.
● Je bent een geboren netwerker en hebt voeling met de non-profit sector.
Je kan strategisch en beleidsmatig denken
● Je bent sterk in het planmatig aanpakken van doelstellingen en flexibel
inspelen op onvoorziene veranderingen in de context van organisatie en
samenleving.
● Je denkt graag na over beleid op middellange en lange termijn, kunt dit
concretiseren tot haalbare acties en behoudt ook op korte termijn het
helikopterperspectief.
Je kan een onderbouwde agogische visie ontwikkelen en in de praktijk
omzetten
● Je hebt kennis van en ervaring met digitale en analoge geletterdheid (of bent
bereid die snel te verwerven), leren en ontwikkelen van de burger (digitaal
burgerschap, e-inclusie, storytelling en de kracht van het voorlezen), in een
(ped)agogische omgeving of binnen de wereld van mediawijsheid, openbare
bibliotheken, vorming en opleiding.
● Je kan een visie vormen omtrent de rol van meervoudige geletterdheid en
mediawijsheid in de samenleving.

Wat bieden wij?
● Een contract van onbepaalde duur in een 90% à 100% tewerkstelling, startend
op 1 november 2022
● Een aangename werkplek in Leuven, met de mogelijkheid om deels op
afstand te werken.
● Loon- en arbeidsvoorwaarden volgens L1 loonbarema PC 329.01 met
extralegale voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques,
gsm-abonnement).

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
● Wij verwachten jouw sollicitatie uiterlijk tegen 30 juni bij Anne Billen anne.billen.leuven@gmail.com. Ook jouw vragen zijn hier welkom.
● Je wordt uitgenodigd voor een gesprek tussen 7 en 14 juli
● Je mag een beslissing verwachten tegen 4 augustus.
Ga naar de websites van LINC (https://www.linc-vzw.be/ en www.pluizer.be) om de
organisatie te ontdekken en te zien hoe goed deze job bij je past
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