
 

 

 
 
Open Kans is een unit van Covida in Bree en is een dynamische en sociale 
organisatie. Open Kans biedt dagondersteuning, woonondersteuning en individuele 
begeleiding aan volwassen personen met een beperking. Daarnaast organiseert 
Open Kans vrije tijdsactiviteiten voor kinderen met een beperking vanaf 4 jaar.  
 
Op 1/1/2019 fusioneerden Dienstencentrum Ter Engelen en Tevona en gaan beide 
organisaties verder onder de naam Covida. Open Kans gaat op zoek naar: 

 

Directeur (M/V/X) 
Voltijds  

Contract onbepaalde duur 
Indiensttreding vanaf 15 augustus 2019 

 
Je functie: 

- Je ontwikkelt mee het beleid van Open Kans en het beleid van Covida 
- Je geeft uitvoering aan het dagelijks beleid van Open Kans volgens de 

missie, het kwaliteitshandboek, het beleidsplan en dit in overleg met de unit-
raad en het directieteam 

- Je coacht de team-coördinatoren en stafleden in functie van de 
gemeenschappelijke doelstellingen op een waarderende manier 

- Je rapporteert aan de unitraad, het directieteam en de algemeen directeur 
- Je managet, coördineert, informeert en bent eindverantwoordelijke van de 

verschillende initiatieven en vestigingen van Open Kans 
- Je zorgt voor een sterke lokale verankering en bent het aanspreekpunt voor 

interne en externe betrokkenen 
- Je stuurt het zorgbeleid, coördineert het lokale financiële- en 

personeelsbeleid in uitvoering van de Covida filosofie 
 

Je profiel: 
- Je beschikt minimaal over een bachelor diploma in een pedagogische 

richting en hebt minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende of staffunctie  
- Je bent een strategisch denker ten voordele van de zorgvrager, de unit Open 

Kans en de organisatie Covida 
- Je bent een dynamische en enthousiaste coach die autonomie kan 

combineren met werken in teamverband 
- Je bent contact- en communicatievaardig 
- Je bent een organisatietalent, flexibel ingesteld en stressbestendig 
- Kennis van de sector gehandicaptenzorg is een pluspunt 

 
 



Wat kunnen we je bieden? 
 
Voltijds contract van onbepaalde duur 
Salaris gebaseerd op het directiebarema K2 van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap aangevuld met extra-legale voordelen 
Een afwisselende job in een dynamische omgeving. 
 
Word jij onze nieuwe medewerker? 
 
Stuur je sollicitatiebrief met cv via mail vóór maandag 1 juli 2019 naar: 
sollicitatie@covida.be 
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij Ann Willen – algemeen directeur 
Covida of bij Paul Scheelen – HR-directeur Covida. Meer info en contactgegevens 
op www.covida.be  
De selectieprocedure verloopt in samenwerking met een extern selectiebureau.  
 
 

http://www.covida.be/

