
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADO Icarus zoekt 

 

Regiomanager (38u)  
(Halle en Dendermonde) 

 
 

Voorstelling: 
ADO Icarus ondersteunt personen met een beperking en zorgbehoevenden die zelfstandig willen wonen en leven. We 
zijn actief over geheel Vlaanderen.   
 
Momenteel hebben we een vacature voor de functie van regiomanager te Halle en Dendermonde. Als regiomanager 
ben je verantwoordelijk voor het personeelsteam van zo’n 15 assistenten en 12 gebruikers per dienst. Je kan in de 
uitvoering van jouw functie rekenen op inhoudelijke en administratieve ondersteuning vanuit de centrale zetel van 
ADO Icarus. 
 
ADO Icarus is een organisatie in volle transitie. Verandering betekent onzekerheid, maar biedt ook unieke kansen om 
mee te werken aan toekomstige vormen van ondersteuning. Zelf kunnen omgaan met verandering en het 
ondersteunen van gebruikers en medewerkers in deze verandering is een essentiële vaardigheid.  

 
Wat verwachten we van de regiomanager? 
✓ Je beschikt minimaal over een bachelor diploma, bij voorkeur in een sociale richting.  
✓ Je bent een doorzetter die ook anderen kan motiveren in tijden van verandering. 
✓ Je bent vertrouwd met het leiden van een team. 
✓ Je hebt voeling met de social profit sector en een sterk empathisch vermogen.  
✓ Je hebt kennis van de brede welzijnssector en de gehandicaptensector in het bijzonder.  
✓ Je werkt efficiënt, nauwgezet en met veel aandacht voor communicatie.  

 

Wat biedt ADO Icarus jou als regiomanager? 
✓ Een unieke kans om mee te werken aan verandering met veel ruimte voor autonomie  
✓ Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u). 
✓ Aandacht voor combinatie werk/gezin  
✓ Onmiddellijke indiensttreding 
✓ Werkplaats: Halle & Dendermonde (Sint-Gillis) 

 
Wil je solliciteren voor deze functie?  

Verstuur dan uiterlijk 18/6/2021 een motivatiebrief + C.V. naar: 
ADO Icarus vzw – t.a.v. Alex Verheyden, Kempische Steenweg 293/8, 3500 Hasselt 

Of via mail: alex.verheyden@ado-icarus.be 

 
Wil je meer informatie omtrent deze functie of over onze organisatie? 

Alex Verheyden: 011 85 84 85 

www.ado-icarus.be 
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