vzw ONDERWIJSINRICHTINGEN
ZUSTERS DER CHRISTELIJKE
SCHOLEN NOORD-KEMPEN

Vacature voor DIRECTEUR
in het SINT-CORDULA INSTITUUT
Wilgendaalstraat 7 te 2900 Schoten
voor indiensttreding op 1 december 2018
Aanstelling voor het schooljaar 2018-2019 met mogelijkheid tot verlenging

Profiel
De kandidaat
-

getuigt van een authentieke christelijke gezindheid
beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig en algemeen leiderschap
is bekwaam en bereid om het christelijk opvoedingsproject van het schoolbestuur in
praktijk te brengen
is gemotiveerd om samen te werken met andere directies van de VZW OZCS NoordKempen en de scholengemeenschap Voorkempen waarvan de school deel uitmaakt
is bereid om participatief, loyaal en complementair samen te werken in een team met de
algemeen directeur en de technisch adviseur coördinator
is bereid tot samenwerking met alle relevante externe partners, in het belang van de
school
is beschikbaar tijdens en buiten de lesuren
is bereid om zich door nascholing te professionaliseren
beschikt over organisatorisch en coördinerend talent, waarbij overleg en delegeren
belangrijk zijn
is gedreven en getuigt van een positieve ingesteldheid
is discreet, flexibel en stressbestendig
is communicatief en administratief vaardig en werkt nauwkeurig
is aanspreekbaar, luisterbereid en sociaal
kan zijn/haar grenzen stellen

Taak
Samen met de algemeen directeur bent u eindverantwoordelijke voor de algemene leiding en
coördinatie van de school in samenwerking met verschillende stafmedewerkers.
Eindverantwoordelijke voor:
- het algemeen beleid (realisatie van het pedagogisch project en prioriteiten op korte en
lange termijn)
- het pedagogisch-didactisch beleid (o.a. planning en schoolorganisatie, zorg voor
leerlingenbeleid, onderwijskundig beleid, communicatief en participatief beleid,
nascholingsbeleid, ondersteunen en opvolgen vakgroepwerking)
- het personeelsbeleid (o.a. selectie & aanwerving, begeleiding nieuwe personeelsleden,
functionerings- en evaluatiegesprekken,…)
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-

-

het logistiek en financieel beleid (opvolging van de reglementering, kennis van de
financiële en materiële toestand, opmaak van de begroting en opvolging, zorg voor de
juiste aanwending van de middelen, zorg voor het patrimonium en de uitrusting)
het preventiebeleid (opvolging van de reglementering en de richtlijnen van het
schoolbestuur, zorg voor het welbevinden van leerlingen en personeel)
het extern communicatiebeleid (contacten met onderwijspartners, publiciteit, contact met
pers en media)

In goed overleg een cultuur van betrokkenheid, motivatie en gelijkgerichtheid bij alle
medewerkers stimuleren
Vertegenwoordiger van de school naar buiten toe (officiële organen, CLB, gemeente,
parochie…)

Toelatingsvoorwaarden
De kandidaat
-

is houder van een diploma dat voldoet aan de wettelijke bepalingen (master met bewijs
van pedagogische bekwaamheid)
heeft ten minste 5 jaar onderwijservaring
is bij voorkeur vast benoemd in het katholiek onderwijs

Het Sint-Cordula-Instituut ligt in het centrum van Schoten en telt ongeveer 530 leerlingen.
Het is een secundaire school met een A- en B-stroom in de 1ste graad en ASO, BSO en TSO.
Het Sint-Cordula-Instituut profileert zich als een instelling die focust op bedrijfseconomische,
marketing, grafische- en retailopleidingen voor bedrijven en ondernemingen in alle sectoren.
De school is een zorgzame school en biedt gelijke onderwijskansen aan jongeren. Het SintCordula Instituut behoort tot de scholengroep van de Zusters der Christelijke Scholen van
Vorselaar. Website www.sintcordula.be.
De school is lid van de scholengemeenschap Voorkempen.
Deze vacature is opgesteld na advies van de schoolraad van het Sint-Cordula- Instituut.
Kandidaatstelling
Geïnteresseerden zenden hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae per brief of
mail ten laatste op 20 november 2018 naar:
Vzw OZCS Noord-Kempen
T.a.v. Paul Willekens
Wilgendaalstraat 5
2900 Schoten
e-mail: p.willekens@vorselaaroi.be
Sollicitatiegesprekken hebben plaats in de tweede helft van november.
Kandidaten ontvangen op verzoek het opvoedingsproject van het schoolbestuur.
Jan Jorissen
Voorzitter vzw OZCS Noord-Kempen
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