TOEGANKELIJK.
LEIDER.
DAADKRACHT.
Vind je het uitdagend en waardevol om samen met
betrokken collega’s te werken aan speciaal voortgezet
onderwijs? En het beste uit leerlingen te halen die
functioneren op zeer moeilijk lerend niveau? Ben je
een daadkrachtige verbinder, die kan schakelen op
meerdere niveaus? Kom dan werken bij Vso Het Duin
in Noordwijk als:

Afdelingsdirecteur (WTF 0,85)
Als afdelingsdirecteur ben je integraal verantwoordelijk voor
het primaire proces op de school, waaronder de personeels- en
kwaliteitszorg. Je zorgt voor een veilige en stimulerende omgeving
voor de leerlingen en medewerkers. Je werkt vanuit het motto
'maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’, om leerlingen
een toekomst te bieden met een zinvolle, passende baan of
dagbesteding.
Wat vragen we?
l Schoolleidersopleiding of bereid deze te volgen.
l Ervaring in leidinggeven aan onderwijsprofessionals.
l Basiskennis over (passend) onderwijs en bereid deze

kennis te vergroten.
l Een groot hart voor zeer moeilijk lerende leerlingen.
l Je kunt met passie en vakmanschap leiding geven.
l Je coacht het team in de ontwikkeling naar een

professionele cultuur.
l Je bent creatief, ondernemend en hebt ervaring met

veranderprocessen.
l Je hebt lef en een goed ontwikkelde omgevings- en

organisatiesensitiviteit.
l Je bent analytisch, innovatief, oplossingsgericht

en communicatief sterk.
l Je schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd

en gewaardeerd voelen.
l Je bent ﬂexibel, betrokken en betrouwbaar op afspraken.
l Je bent vaardig in het opstellen, uitvoeren en borgen van

beleidsplannen.
Wat bieden we?
l Een (multidisciplinair) team van deskundige collega’s.
l Centrale ondersteuning en overleg met collega-

afdelingsdirecteuren.
l Een uitdagende functie in een veranderende omgeving.
l Een sectordirecteur die gericht is op samenwerking

en kwaliteit.
l Een op ontwikkeling gerichte organisatie.

Salaris
l Schaal D12 cao PO: € 2.894 - € 5.784
l Secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao PO.

Interesse?
Scolix verzorgt de werving en selectie. Via onderstaande link
een gedetailleerde functiebeschrijving, informatie over de
procedure en de mogelijkheid om te reageren:
https://vacatures.scolix.nl/vacancy
Reageren kan tot 22 augustus 2022.

