
De sociale bouwmaatschappij DE MANDEL,
gevestigd in Roeselare, beheert meer dan
4600 sociale huureenheden in West-
Vlaanderen. Daarnaast bouwt zij ook jaarlijks
sociale koopwoningen en verstrekt sociale 
leningen. Het werkgebied van De Mandel 
strekt zich uit over 30 steden en gemeenten in 
West-Vlaanderen. De Mandel werft aan (M/V):
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Jouw verantwoordelijkheden
Als stafmedewerker ‘algemeen beleid’ rapporteer je rechtstreeks aan
de directeur. Jouw eerste belangrijke uitdaging zal de verdere ontwik-
keling zijn van een competentiegericht en duurzaam personeelsbe-
leid. Dit omvat o.a. het voorbereiden en opvolgen van een evaluatie-
systeem en een opleidingsbeleid, alsook het coördineren van de 
aanwervingen.  

Bijkomend ondersteun je de organisatie in besluitvormende proces-
sen. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van bepaalde 
dossiers neem je een centrale rol op. Je formuleert verbetervoor-
stellen om de organisatie verder te professionaliseren, zowel op 
juridisch als administratief vlak. Zo evalueer je kritisch de bestaande 
procedures en herwerk je deze tot één samenhangend geheel met 
een sterk oog voor de kwaliteit van de dienstverlening. 

Jouw profi el
Je hebt een masterdiploma in een relevante richting (bestuurskunde,
rechten, bedrijfspsychologie, handelswetenschappen,...) of gelijk-
waardig door ervaring. Vertrouwdheid met human resources is een 
pluspunt.
Je herkent je in volgende competenties: zin voor initiatief en een 
integere ingesteldheid met een sterke verantwoordelijkheidszin. 
Daarnaast hou je ervan om samen met jouw collega’s kwalitatieve 
resultaten te bereiken en ben je contactvaardig.

Onze voorwaarden
Wij voorzien een contract van onbepaalde duur met een marktcon-
forme vergoeding in functie van jouw kennis en ervaring. Dit alle-
maal binnen een aangename werksfeer, een open teamgeest en met 
mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.

Wil je de geknipte omgeving ontdekken om jouw vaardigheden te ontplooien? 
Stuur jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op maandag 21 november 2016 naar DE MANDEL cvba, t.a.v. directeur Stefanie Vandenabeele, 
Groenestraat 224, 8800 Roeselare, of via info@demandel.be
Voor meer informatie kan je terecht op www.demandel.be of bij mevr. Stefanie Vandenabeele, op tel. 051 23 35 00. 

STAFMEDEWERKER ALGEMEEN BELEID


