
 
 

Vacature Operations Manager  
 

Een bijzonder verhaal 

Oak Tree Projects is een sociale onderneming met als missie het voorzien van inclusieve en 
betaalbare woningen voor personen met een zorgvraag. Oak Tree Projects viert haar vijfde 
verjaardag en heeft ambitieuze groeiplannen. Hiervoor is de organisatie op zoek naar een 
Operations Manager. 

Meer info over onze wooncoöperatie vind je op onze website.  

 

Een bijzonder takenpakket 

Als Operations Manager sta je letterlijk op het terrein en doe je ervaring op in de uitvoering en 
het beheer van alle taken binnen de onderneming. Met deze hands-on ervaring werk je verder 
aan de ontwikkeling en versterking van de interne processen. Je bent verantwoordelijk voor 
volgende processen: 

- Customer Excellence: back-office opvolging kandidaat-bewoners en bewoners  

- Operational Excellence: opvolging bouwprojecten en beheer gebouwen 

- Digital Transformation: verbetering en uitrol van IT toepassingen 

- Financiën: financiële rapportering 

Je deelt jouw kennis met de andere medewerkers op regelmatige basis. Je neemt een deel van 
de uitvoering van deze taken op. Waar mogelijk delegeer je een aantal deeltaken bij de 
administratief medewerker, en volg je de uitvoering hiervan op. Op basis van de regelmatige 
feedback van alle medewerkers werk je aan de continue verbetering van de processen. Jouw 
rol groeit mee met het bedrijf.  

Als Operations Manager rapporteer je rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder. Je bent haar 
back-up tijdens haar afwezigheid.   

 

Een bijzondere set van skills 

Je hebt een hart voor personen met een zorgvraag, en je wil jouw steentje bijdragen aan een 
inclusieve maatschappij. Je hebt een passie voor vastgoed en inspirerende woonplekken. Je 
werkt graag zelfstandig en hands-on. Je bent leergierig en ziet overal mogelijkheden tot 
efficiëntie en verbetering. Je bent flexibel ingesteld en kan omgaan met de snelheid en 
wendbaarheid die nodig is in een start-up. Je bent communicatief sterk en werkt graag in een 
team met een participatieve werking. Je beschikt over een masterdiploma en minstens 5 jaar 
relevante werkervaring.  



 
 
Een bijzonder aanbod 

Bij Oak Tree Projects maak je deel uit van een boeiend sociaal ondernemingsverhaal, en kan je 
mee groeien met de onderneming. Er wordt veel aandacht besteed aan de balans werk-privé. 
Je beheert zelf jouw kalender. Je werkt op verplaatsing tijdens de bezoeken aan de projecten 
en leveranciers (1 à 2x/week) over heel Vlaanderen, afgewisseld met team vergaderingen online 
en op locatie (1x/2 weken). Daarnaast werk je van thuis uit. Een marktconforme vergoeding 
wordt voorzien.  

 

Interesse ?  

Contacteer ons per mail:  

Danaë Van den bossche - danae@oaktreeprojects.be 

 

Onze organisatie in de pers en in de prijzen  

- Deelname aan de accelerator Startit@KBC -> video: 
https://www.youtube.com/watch?v=o6fBG-65ehI   

- Genomineerd voor de Bertjes 2018 – Ideation phase: 
https://venturepublisher.com/editie-2018  

- Geselecteerd als één van de 14 deelnemers voor de Social Grow Sessions 2018 van 
Johnson and Johnson Belgium en de Sociale Innovatiefabriek  

- Samenwerking met PMV, investeringsmaatschappij van de Vlaamse Overheid: video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ro0ylpb_f10&t=2s  

- Geselecteerd als één van de 10 Radicale Vernieuwers 2019 van CERA, De Standaard 
en de Sociale Innovatiefabriek: 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191206_04754691  

- Belgische finalist Chivas Venture 2020: video : 
https://www.youtube.com/watch?v=E83Gyn6mWRg  en artikel 
https://www.chivas.com/the-venture/finalists/oak-tree-projects  

- Uitgenodigd als één van 11 door Koningin Mathilde op international vrouwendag 
https://www.robtv.be/nieuws/koningin-mathilde-bezoekt-onze-regio-en-gaat-aan-tafel-
met-11-straffe-vrouwen-94601  

- Artikel/frontpagina Focus Entrepreneur: 
https://issuu.com/smartmediabelgium/docs/fokusentrepreneur_mars2020?fbclid=Iw
AR1sDO_19Ej1OeYPWF7JyL7rs_jtfiEMhVAfNfMIPYRX4UW2WWHAH5OeKv4  

- Geselecteerd als Coup de coeur organisatie door BNP Paribas Fortis Private Banking -> 
video : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6758353291463278592/  

- Interview door Alin vzw: https://storage.googleapis.com/smooty-
1220.appspot.com/uploads/3674/1640702810_506928ALINEAMAG01202202GoodPr
actices.pdf  

- Nominatie voor Vlerick Venture Award: https://www.vlerick.com/nl/inzichten/tim-van-
hauwermeiren-and-pieter-loose-win-the-vlerick-award-2022/  

 


