
 
Bemok vzw heeft twee afdelingen,  

een multifunctioneel 
begeleidingscentrum voor kinderen 

en jongeren met gedrags- en/of 
emotionele stoornis  of 

autismespectrumstoornis en een 
school  voor buitengewoon 

onderwijs type 3 en type 9 voor 
kleuters en leerlingen in Kortrijk 

  

Er is een vacature voor  

DIRECTEUR MFC BEMOK vzw (M/V) 
voltijds onbepaalde duur 

Functievereisten 

• Houder van een masterdiploma in de psychologische, (ortho)pedagogische of sociale wetenschappen of gelijkwaardig 
door ervaring en opleiding 

• Enkele jaren relevante ervaring in de sector en in leiding geven strekt tot aanbeveling 

• Een teamspeler, motivator en besluitvaardig 

• Beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden  

• Werkt intens samen met de directeur van de school voor een geïntegreerd beleid en een gemeenschappelijke visie 

• Stressbestendig en weet bij drukte de juiste prioriteiten te stellen 

• Inspireert, motiveert en ondersteunt medewerkers 

• Handelt integer 
 

Ons aanbod 

• Uitdagende en gevarieerde functie in een dynamische en innoverende 
organisatie 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Aantrekkelijk en concurrentieel verloningspakket dat uw 
verantwoordelijkheid weerspiegelt cf. de sectorale barema’s 

• Mogelijkheden tot permanente vorming en tot verdere ontplooiing 

• Een participatief werkklimaat  

• Een aangename werkomgeving 

  
Vanuit onze missie: “een 

geïntegreerde werking tussen 
school en begeleidingscentrum 

bieden we optimale 
ontplooiingskansen aan elk kind/ 
jongere,  een totaalbehandeling 

en zorg op maat met  een 
multidisciplinair team” 

Uw job 

• Verantwoordelijk voor de organisatie van de taakverdeling en supervisie 
van de teamleden in het begeleidingscentrum 

• Staat in voor de kwaliteit van de dienstverlening 

• Verantwoordelijk voor de budgettering en kostenbeheersing 

• Staat in voor de behartiging van de externe relaties 
• Verantwoordelijk voor de leiding van de ondersteunende diensten 

  

Wenst u meer info?  

Contacteer dhr. P. Cokelaere, voorzitter raad van bestuur, op het telnr. 0475417937 
 

Hoe solliciteren?  

Schriftelijke sollicitatie + curriculum vitae uiterlijk vóór 15/04/2021 richten aan: 

Bemok vzw, Walle 115, 8500 Kortrijk, t.a.v. dhr. P. Cokelaere 

 

 


