Afgevaardigd Bestuurder groot schoolbestuur
vzw OZCS-koepel Vorselaar
Faciliteer leiderschap en innovatie in een grote onderwijskoepel
Leiding van een koepel van 100 scholen. Door een vernieuwingsoperatie wil OCZS zich verder
professionaliseren om het eigen project verder uit te bouwen. De koepel bestaat uit een sterk
team dat ook uitkijkt naar een nieuwe leidinggevende. Veel opportuniteiten om het verschil te
maken.

Verder professionaliseren en uitbouwen









Aansturen van de koepelorganisatie en de afgevaardigd bestuurders van de regio’s
Verder professionaliseren van de interne organisatie op verschillende domeinen (ICT,
marketing en communicatie, HR, enz.)
Pedagogisch beleid
Kwaliteitsbeleid
Logistiek en interne organisatie
Financieel beleid
Patrimoniumbeleid
Extern en intern stakeholdermanagement

Visie en peoplemanagement









U beschikt over leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke in een kleinere
organisatie of manager van een business unit in een grotere organisatie. Kan zowel in profit
als non profit zijn. Dienstensector, semi profit zoals gezondheidszorg of non profit zoals
cultuursector, hogescholen of secundair onderwijs is aan te bevelen.
Basisopleidingsniveau: master.
U staat bekend als een sterke people manager en hebt ervaring in het aansturen van andere
leidinggevenden.
U hebt een track record in het brengen van verandering in een organisatie.
U hebt affiniteit en respect voor de katholieke context en traditie. U toont openheid en
bereidheid om kritisch-loyaal mee te stappen in de christelijke, evangelische inspiratie van de
organisatie binnen de context van het katholiek onderwijs. U hebt gevoel voor een spiritualiteit
die ook een actieve inzet vraagt.
U staat bekend als iemand met veel engagement, energie, enthousiasme en een
resultaatgedreven mentaliteit.

Maatschappelijke meerwaarde voor toekomstige generaties





Organisatie met lange staat van dienst, 100 scholen, zeer waardevolle erfenis en boeiende
geschiedenis. Kwalitatief onderwijs voor iedereen met bijzondere zorg voor kwetsbaren in de
samenleving.
Krachtige structuur om onderwijs lokaal te ondersteunen. 100% geëngageerde mensen die
gaan voor onderwijs.
Vorselaar heeft een sterke naam wat betreft onderwijsorganisatie. Opportuniteit om in de spits
van onderwijsorganisaties te lopen, wil tot verdere professionalisering.
Een marktconform salaris voor het leiden van een organisatie in het onderwijs (die de
vergelijking met de private sector kan doorstaan).
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Een functie met een bovengemiddelde maatschappelijke bijdrage en impact.
Veel opportuniteiten om individueel het verschil te maken. Medewerkers kijken uit naar nieuwe
dynamiek en leiderschap.
Veel opportuniteiten om verder te professionaliseren en een grote onderwijsorganisatie verder
uit te bouwen.
Brede rol: netwerken, interne organisatie, financieel beleid, marketing en communicatie,
onderwijs, enz.
De congregatie en haar vertegenwoordigers steunen de vernieuwingsoperatie voor 100%.

Interesse?
Klik dan op ‘Solliciteren’ om je kandidaat te stellen.
Voor bijkomende informatie (referentienummer BE-05497), neem je contact op met Wout Van Impe op het
nummer +32 11 287828. Deze selectie verloopt exclusief via Mercuri Urval.

Over OZCS
Met 34.000 leerlingen (basis- en secundair onderwijs) is OZCS (Onderwijsinrichtingen Zusters der
Christelijke Scholen van Vorselaar) één van de grotere schoolbesturen van Vlaanderen. Binnen het
vrij onderwijs in Vlaanderen vertegenwoordigt OZCS 5 %.
De “Zusters der Christelijke Scholen” is een katholieke congregatie. Het project, gestart 200 jaar
geleden in Vorselaar, wilde voorzien in degelijk onderwijs voor de gewone volkskinderen en werd
stilaan door de congregatie ook in andere dorpen en steden ingericht.
Het onderwijs stond steeds centraal in het apostolaat van de congregatie, met vandaag bijna 100
secundaire en basisscholen en ruim 34.000 leerlingen in het Antwerpse, de Kempen, Vlaams Brabant
en Brussel. De leerwerkschool voor arme kinderen groeide uit tot één van de sterke pedagogische
projecten in Vlaanderen. OZCS is georganiseerd in 6 regio’s met een koepelorganisatie die ca. 30
medewerkers telt. De koepelorganisatie werkt vanuit een gezamenlijk opvoedingsproject en
ondersteunt en begeleidt alle scholen op verschillende vlakken: onderwijs, preventie, ICT, kwaliteit,
finance, pedagogie, schoolgebouwen, vernieuwing, praktische zaken, enz.
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