
 

MANAGER GEZOCHT 

OVER ONS 

De School voor Relaties gelooft dat iedereen een liefdevolle relaties kan 

creëren, al was het de relatie met zichzelf. Om dit waar te maken heeft de 

School voor Relaties een trainingsaanbod voor vrouwen in groep en mannen in 

groep ontwikkeld. Deze vrouwen en mannen organiseren zich tussen de 

trainingen door als een krachtig netwerk in de spiegelsessies van de School voor 

Relaties. 

De School Voor Relaties is het geesteskind van Patricia van Lingen, auteur van 

het boek Relateren kan je leren. Patricia en haar school staan voor kwaliteit,  

integriteit, confrontatie en zelf verantwoordelijkheid opnemen. 

De School voor Relaties is voorbije jaren erg gegroeid. Dat gaat verder. In 2020 breidt ons aanbod uit 

met 3 nieuwe trainers in 2 nieuwe regio’s. We lanceerden ook een aanbod van trainingen aan 

bedrijven.  

MANAGER GEZOCHT 

Als kleine organisatie met grote ambities is de wijze waarop de organisatie zakelijk wordt geleid 

cruciaal. De School voor Relaties heeft nood aan een betrokken, flexibele, nauwkeurige en veelzijdige 

manager. Wij zoeken iemand met een groot hart voor de School voor Relaties die met ons een 

langdurige relatie als onze manager wil aangaan. 

Hou er rekening mee dat je voor de job van manager van SVR ongeveer 1 dag per week tijd nodig hebt. 

Je vervangt Koenraad Depauw die jou zal introduceren. 

Jouw functie bestaat uit: 

• Het leiden van de teamleden in hun dagdagelijkse activiteiten teneinde als individu en als 

team samen zo effectief mogelijk de geplande doelen te bereiken. 

• Zakelijke veiligheid bieden voor de zaakvoerder(s) 

• Het maximaliseren van de verkoop via het business Development en het opzetten van  

Marketing en Sales acties. 

• Het uitwerken en uitvoeren van het overkoepelend strategisch beleid dat wordt goedgekeurd 

door de aandeelhouders en wordt geoperationaliseerd in operationele doelen op middellange 

en korte termijn. 

 

Profiel: 

• Je kent de School voor Relaties waar je zelf trainingen hebt gevolgd. 

• Je hebt ervaring in het leiden van een commerciële onderneming.  

• Je hebt tijd. 

• Je bent gemakkelijk bereikbaar, kan je vlot verplaatsen en kan flexibel werken. 

• Je staat in je kracht, bent besluitvaardig, kan goed overtuigen en begrenzen. 

• Je kan goed plannen,  organiseren en oplossingsgericht handelen 

• Je bent enthousiast en neemt graag initiatief. 

http://www.schoolvoorrelaties.be/asite/ep-trainer-patricia-van-lingen.php?p=1,0,1,0,0,1
https://www.bol.com/nl/p/relateren-kun-je-leren/9200000009714930/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002008J-G-49700543279-S-293946777986-9200000009714930&gclid=EAIaIQobChMIqN3uh5G72AIVTLXtCh17SwAeEAQYAiABEgKpuPD_BwE


 

• Je kan goed schrijven en bent handig met sociale media. 

• Je bent zeer betrouwbaar. 

 

ONS AANBOD 

• Een langdurige opdracht als zelfstandige bij de SVR  

• De mogelijkheid om zelf alle modules van de School voor Relaties te volgen. 

• Een verloning op basis van jouw prestaties. 

• De kans om deel uit te maken van een snelgroeiend project in een inspirerende omgeving. 

INTERESSE? 

Jouw interesse bekendmaken doe je per mail aan Koen@schoolvoorrelaties.be met referentie 

“vacature manager”. Bij hem kan je ook het gedetailleerd functieprofiel opvragen. Je kiest zelf hoe je 

jouw interesse bekend wil maken. Dat mag klassiek via een motivatiebrief en CV, maar je mag ook 

andere communicatiemiddelen gebruiken om ons te overtuigen.  Je laat ons iets weten voor 20 maart 

2020. Begin april nemen wij dan contact met je op voor een individueel gesprek. 

Voor verdere vragen wend je jou telefonisch tot Koenraad Depauw op het nummer 0476642849 

(België). 

 

 

 

 

SCHOOL VOOR RELATIES bvba 

Brandstraat 20 9830 st Martens Latem 

www.schoolvoorrelaties.be 
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