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Vacature halftijdse directiefunctie BuSO

Deze functie wordt georganiseerd via een halftijds ambt van directeur.
Wat doe je?
•

Je bent de verantwoordelijke van een daadkrachtig sturend directieteam en je werkt
actief samen met het directieteam de beleidsvisie van de school uit. In overleg
worden de pedagogisch-didactische, organisatorische, financieel-logistieke en
infrastructurele taken verdeeld over het directieteam.

•

Je werkt loyaal en in optimaal overleg samen met de andere directieleden van Buso
en Bulo, met het eigen middenkaderteam en met de overlegorganen binnen de
school.

•

Je vertaalt de beleidsvisie op pedagogisch-didactisch vlak naar de concrete werking
op klas-en leerlingenniveau.

•

Je behartigt een motiverend personeelsbeleid. Je streeft naar een voortdurende
optimalisering van kwaliteitsvol lesgeven en opvoeden in een krachtige en
professionele leeromgeving waarin jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je
rekruteert, informeert, coacht, motiveert, begeleidt (nieuwe) medewerkers en stuurt
bij waar nodig.

•

Je voert de dagelijkse leiding van de school uit.

•

Je bent verantwoordelijk voor het voeren van een kwaliteitsvol financieel beleid.

•

Je werkt mee aan de profilering en de positionering van de school naar de
buitenwereld toe.

•

Je rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en je bereidt
jaarlijks een actieplan voor dat je vervolgens toelicht en verdedigt.

Wat verwachten we?
•

Je kan een toekomstvisie uitstippelen.

•

Je kan en durft leiding geven.

•

Je kan samenwerken en collegiaal beslissingen nemen.

•

Je bent gedreven, stressbestendig en voldoende flexibel om op onregelmatige
tijdstippen te werken.

•

Je beschikt over vlotte communicatieve en sociale vaardigheden.

•

Je bent organisatorisch sterk en kan coördineren.

•

Je hebt onderwijservaring.
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•

Je hebt voeling met de doelgroep.

•

Je bent bereid om je door nascholing verder te professionaliseren, en volgt een
directiecursus bij het centrum voor Andragogiek in samenwerking met het katholiek
onderwijs vlaanderen.

•

Je bent op de hoogte van onderwijsontwikkelingen en past ze toe.

•

Je bent bereid om het volgende schooljaar mee voor te bereiden vanaf tweede helft
augustus.

•

Je hebt voldoende kennis van ict

•

Je beschikt minimaal over een bachelorsdiploma en een bewijs van pedagogische
bekwaamheid.

Interesse?

Mail uw cv en motivatiebrief ten laatste op 24 mei 2019 naar
jos@gorrisverzekeringen.be, voorzitter inrichtende macht.

