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Sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen werd in 1963 opgericht en is actief in het bouwen, 
verbouwen, verkopen en verhuren van sociale woningen. Hierbij besteedt zij bijzondere aandacht aan een 
sociaal en rechtvaardig beleid, alsook aan de impact van de sociale woningbouw op zowel de leefgemeenschap 
als het leefmilieu. De maatschappij wil verder uitmunten in een ecologisch verantwoord, zuinig en efficiënt 
beleid, waarbij ze sterk inzet op duurzaamheid. Zonnige Kempen is actief in een werkingsgebied dat zich 
uitstrekt over elf gemeenten en stelt een 20-tal medewerkers te werk. Momenteel is zij op zoek naar een (m/v): 
 

Algemeen Directeur 
Met bouwtechnische affiniteit en maatschappelijk/economisch gedreven 

 
UW FUNCTIE 

 U bent eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de organisatie en staat in voor het verder 
ontwikkelen en implementeren van de te volgen strategie. 

 U bent een sturende factor in het behalen van de doelstellingen op middellange en lange termijn en zorgt 
hierbij voor een goede balans tussen het economische en sociale aspect. 

 U overkoepelt de dagelijkse werking van de organisatie in nauw overleg met de afdelingshoofden en heeft 
hierbij oog voor de bekommernissen van de diverse partners / klanten.  

 U zorgt voor een goede samenwerking met de Raad van Bestuur, waaraan u op regelmatige basis 
rapporteert. 

 U bouwt en onderhoudt een sterk netwerk met diverse externe, ook internationale, partners, waarbij u ook 
de visie van de organisatie naar buiten draagt. 

 U blijft op de hoogte van de evoluties binnen de sector, alsook van de ontwikkelingen op bouwtechnisch 
vlak, en weet deze op proactieve wijze te vertalen naar concrete acties binnen het werkveld. Op die manier 
bestendigt u het duurzame en innovatieve karakter van de maatschappij.  
 

UW PROFIEL 

 U bent in het bezit van een Masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur in een technische richting, 
en beschikt over minstens 3 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie. 

 U beschikt bij voorkeur over ervaring in of aantoonbare affiniteit met de bouwsector. 

 U bent een innovator, met oog voor duurzaamheid en weet d.m.v. creativiteit bepaalde doelstellingen te 
bereiken.  

 U beschikt over sterke leiderschapskwaliteiten. 

 U bent een sterke communicator en netwerker. 

 U combineert uw sterke organisatorische vaardigheden met een analytische kijk en strategisch inzicht. 
 
ONS AANBOD 

 Een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die uitblinkt in zijn sector. 

 De mogelijkheid om een beleid uit te werken met een duidelijke maatschappelijke relevantie. 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

 Een competitieve verloning (conform artikel 11 §3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 
2014), aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques). 
 

INTERESSE? 
Stuur uw C.V. en motivatiebrief vóór 31 maart 2018 met referentie BEXXXX naar Hudson, t.a.v. Martine 
Daemen, Herkenrodesingel 4a/2, 3500 Hasselt, tel + 32 11 24 75 04, martine.daemen@jobs.hudson.com.  
Uw reactie wordt snel en confidentieel behandeld. 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van één jaar. 


