
 

 

 

 

 

Groep Gidts vzw verbindt en ondersteunt Dominiek Savio, Mariasteen, Molendries en Orthotaal.  

In de domeinen zorg, onderwijs en tewerkstelling creëren we kansen met en voor personen met een 

beperking. We zoeken op elke vraag een gepast antwoord en werken hiervoor intens samen binnen de groep, 

alsook met externe partners. De hoofdzetel ligt in Hooglede, en van daaruit ondersteunen we mensen in de 

hele provincie. 

 

Onderzoek & Innovatie is een strategische keuze voor de realisatie van onze missie.  Een overzicht van 

resultaten vind je op www.gidts.be/onderzoek-innovatie  

Om deze werking te continueren en verder uit te bouwen zoeken we een gedreven 

STAFMEDEWERKER ONDERZOEK & INNOVATIE (M/V) 
 

Jouw functie 
 Je bent een bruggenbouwer die mensen en ideeën bij elkaar brengt en samenwerking en 

innovatie (in relatie met onze missie) weet te bevorderen. 

 Als sparringpartner voor medewerkers en beleid  

 geef je vanuit je rol mee richting aan de koers van de organisatie.  

 vertaal je maatschappelijke, technologische trends en ontwikkelingen naar strategische 

plannen en innovatiedoelen.  

 help je bij het vertalen van vragen van mensen, ideeën of problemen naar nieuwe 

producten, diensten of processen. 

 stimuleer je medewerkers om kansen tot innovatie en vernieuwing te zien en om te 

zetten in concrete plannen en acties.  

 Vanuit jouw helikopterview  

 weet je het overzicht te houden op de lopende projecten en nieuwe projecten uit te 

schrijven.  

 volg je planning en budget van innovatieprojecten op en stel je hierbij de juiste, 

resultaatgerichte prioriteiten. 

 neem je waar nodig ook zelf verantwoordelijkheid om projecten te coördineren en uit te 

voeren. 

 faciliteer je sociaal ondernemerschap, ook wat betreft businessplannen, marketing en 

realisatie. 

 Je bouwt een relevant intern en extern netwerk op en je onderhoudt de contacten die er 

zijn. 

 Je vormt een dynamisch team met je collega die deeltijds het academisch onderzoek 

coördineert. 

 Samen met je collega’s die op groepsniveau werken, ben je een verbindende kracht. 

 

http://www.gidts.be/onderzoek-innovatie


 

 

 

  

 

 
 
Jouw profiel  

 Je ziet technologie, innovatie en vernieuwing als een middel om kansen te creëren.  

 Je hebt ervaring op het gebied van projectmanagement en schrikt er niet voor terug om 

projecten uit te schrijven, binnen te halen en op te volgen. 

 Je kunt breed en verbindend denken 

 zowel vanuit noden van onderwijs, zorg, industrie en diensten. 

 zowel vanuit beluisterde mensgerichte noden en mogelijkheden als vanuit technologie. 

 Je bent in staat om een strategie te ontwikkelen en neemt hierbij de nodige 

verantwoordelijkheid op. 

 Je kunt evidence-based onderzoek en trends interpreteren en vertalen naar de werking. 

 Je bent gedreven en kunt overtuigen en enthousiasmeren. 

 Je bent communicatief vaardig (luisteren, spreken en schrijven van Nederlands, Frans en 

Engels).  

 Je beschikt over een masterdiploma in een relevante richting of hebt een gelijkwaardige 

ervaring opgebouwd. 

 Je beschikt over een rijbewijs B en sporadische verplaatsingen naar het buitenland schrikken 

je niet af.  

 

Ons aanbod 
 Je komt terecht in een vooruitstrevende en mensgerichte organisatie met een uitgesproken 

sociale en maatschappelijk relevante doelstelling. 

 We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur met een marktconforme verloning.  

 We bieden een open en aangename werksfeer met volop kansen tot participatie en 

ontwikkeling. 

 

Interesse in deze boeiende en uitdagende functie? 

Mail jouw gemotiveerde sollicitatiebrief met cv vóór 19 mei 2019 naar lieve.verfaillie@gidts.be. Voor 

meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Philip Vanneste, gedelegeerd 

bestuurder, 0473 540 477, philip.vanneste@gidts.be  
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