Vacature
Voor RKBS Bleijerheide zijn wij op zoek naar een
RKBS Bleijerheide
maakt deel uit van
Onderwijsstichting MOVARE.
Deze stichting telt
48 scholen, met in totaal 52
locaties, in de gemeenten
Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Onderbanken,
Simpelveld, Sittard-Geleen,
Stein en Vaals. Dit zijn 46
‘reguliere’ basisscholen, 3
scholen voor speciaal
basisonderwijs en 1 school
voor speciaal (voortgezet)
onderwijs, met in totaal
ongeveer 12.000 leerlingen.
MOVARE kent roomskatholiek, oecumenisch,
protestants-christelijk,
algemeen bijzonder en
openbaar onderwijs.
www.movare.nl
RKBS Bleijerheide
We streven ernaar dat uw kind
zich evenwichtig en optimaal
ontwikkelt, zich veilig en
vertrouwd voelt, met plezier
naar school komt, veel leert,
normen en waarden
respecteert en deze zelf ook
toepast, respect toont voor
andere levensovertuigingen en
bovendien een goede basis
krijgt voor elke vorm van
voortgezet onderwijs,
gerelateerd aan haar/zijn
kwaliteiten en interesses.
Belangstelling?
De sollicitatieprocedure
verloopt via het RTC op basis
van een ingevuld portfolio en
motivatiebrief. De link naar
deze gegevens kun je vóór
19-03-2018 per E-mail
richten aan:
danny.krijgsman@movare.nl
o.v.v. ’Vacature RKBS
Bleijerheide. Het profiel kun je
aanmaken op www.rtcbaandomein.nl
Sollicitatieprocedure
De
eerste
ronde
van
sollicitatiegesprekken
vindt
plaats in de week van 26 maart
en de tweede gespreksronde in
de daarop volgende week. Het
verzoek is hier alvast rekening
mee te houden.

Directeur

(0,8 – 1,0 fte)

Jouw werkzaamheden
Het bestuur van Movare vervult een beleidsbepalende rol,
ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders
voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur
vertaalt deze naar beleidskaders en inzet van middelen voor
RKBS Bleijerheide. De directeur geeft leiding en sturing aan het
onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid
van de school en adviseert het bestuur beleidsmatig, verzorgt
de uitvoering van het onderwijsproces en is verantwoordelijk
voor het personeelsmanagement.
Wie zoeken wij?
Onze nieuwe directeur (m/v) kan het karakter van onze school
zichtbaar onderschrijven en naar buiten toe uitdragen en bezit
de volgende competenties bezit:

Communiceert op professionele wijze met team, ouders
en externen.

Straalt betrouwbaarheid, vertrouwen en waardering uit.

Is empathisch, toont betrokkenheid en heeft affiniteit
met iedereen binnen de school.

Handelt effectief en efficiënt en is daadkrachtig en
besluitvaardig.

Zorgt voor transparantie.

Heeft gevoel voor humor.

Kan feedback geven en ontvangen.

Creatief en vaardig in denken en handelen.

Is ondernemend.

Is bereid mede te investeren in wijk- en
buurtgemeenschap.
Wat is jouw (onderwijskundige) opdracht?

Schept een klimaat waarin leerkrachten, leerlingen en
ouders zich gewaardeerd
en gemotiveerd voelen.

Bereid tot het voortzetten van de in gang gezette
ontwikkelingen die aansluiten bij de visie van onze
school.

Heeft een aantoonbare visie op het vormgeven en
aansturen van een onderwijsorganisatie: managen van
processen, vaardig in werken met Cupella en Parnassys
en eventuele andere benodigde programma’s.

Is didactisch onderlegd en ervaren en in bijzondere
gevallen inzetbaar in een groep.

Stelt realistische doelen en spreekt hoge verwachtingen
uit, maar houdt rekening met de mogelijkheden van het
team en het kind.

Geeft anderen verantwoordelijkheden, vertrouwen en
deelt leiderschap binnen een MT.

Stimuleert in verdere ontwikkeling van zijn/haar team.

Ziet en maakt gebruik van talenten en kwaliteiten van
het team en stimuleert teambuilding.

Komt op voor de belangen van onze school.

Zorgt voor behoud van kleinschaligheid en
laagdrempeligheid.

Beschikt over een op autonomie gerichte ambitie.

Staat open voor, stimuleert en heeft kennis van verdere
ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Afgeronde management opleiding Magistrum

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling geschiedt voor een
jaar met uitzicht op een vast
dienstverband.
Het
salaris
wordt vastgesteld op basis van
de geldende schaal en is
afhankelijk
van
opleiding,
ervaring
en
de
huidige
rechtspositie. We zijn op zoek
naar
een
fulltime
vacaturevervulling (M/V) .

