INNOVO zoekt per 1 augustus 2019
een adjunct‐directeur (m/v)
voor de SO/VSO Catharinaschool
wtf. 0,800 ‐ wtf 1.000
De vacature is opengesteld voor personen met een afgeronde schoolleidersopleiding of
een soortgelijke opleiding.
De adjunct‐directeur maakt deel uit van het managementteam, bestaande uit de
directeur, de adjunct‐directeur en de Intern Begeleiders. Het managementteam geeft op
integrale wijze leiding aan de (onderwijs)processen binnen de school. De adjunct‐
directeur legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van het opgedragen
takenpakket.
Een Talenten Motivatie Analyse (TMA) kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Onze verwachtingen:
•
je geeft op een empathische en inspirerende wijze leiding;
•
je bent een stimulerende coach;
•
je kiest voor resultaatgericht leiderschap;
•
je bent besluitvaardig en je kunt structuur zowel aanbrengen als vasthouden;
•
je hebt visie op Passend Onderwijs en weet anderen hierdoor te inspireren;
•
je beschikt over kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen
binnen het primair en voortgezet onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën,
huisvesting en/of ICT)
•
je bent in staat vanuit managementinformatiesystemen gegevens te verzamelen,
analyseren en interpreteren en daarbij passende acties te ondernemen;
•
je bent communicatief sterk en transparant in de uitvoering;
•
je bouwt aan relaties met collega’s op basis van vertrouwen en gebruik makend
van aanwezige expertise;
•
je geeft relaties met collega's, ouders en kinderen actief vorm;
•
je beschikt over leidinggevende capaciteiten dan wel ervaring;
•
je geeft inhoud aan de identiteit van de school;
•
je vervangt, in voorkomende gevallen, de directeur bij diens afwezigheid;
•
je hebt affiniteit en/of ervaring met de doelgroep van onze school.
Profielschets:
•
Een nauwe betrokkenheid bij en inlevingsgevoel voor de mensen op de werkvloer
en uiteraard onze leerlingen is daarbij een eerste prioriteit;
•
Uitgaande van een inspirerende, innoverende en besluitvaardige basishouding
moet hij/zij het personeel in organisatorische zin kunnen en willen ondersteunen;
•
Een open transparante communicatie en een goede bereikbaarheid als
aanspreekpunt zijn eveneens van groot belang;

•

•

In onze ogen is het tevens van belang dat de adjunct‐directeur zich gedurende
minimaal één planperiode (4 jaar) aan de school verbindt, zodat nieuwe plannen
uitgewerkt en tot een goed einde gebracht kunnen worden.
Zo ook is het uitzetten van strategisch beleid en vertalen naar operationeel beleid
van belang.

Wij bieden:
•
een enthousiast team;
•
een school die zich onder andere als doel stelt de leerlingen te brengen naar een
zo groot mogelijke zelfstandigheid;
•
een school die zich laat leiden door de waarden: vertrouwen, samenwerken,
respect en plezier;
•
een school die blijft werken aan kwaliteitsverbetering;
•
ondersteuning vanuit het servicebureau;
•
salarisschaal AD.
Inlichtingen:
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Fernand Perrée,
directeur SO/VSO Catharinaschool, tel. 045‐5741409 of Erna Palmen, HR adviseur, tel.
045‐5447144. Informatie over de school is te vinden op www.so‐catharina.nl.
Sollicitaties:
Bij interesse kan je je motivatiebrief en CV mailen naar fernand.perree@innovo.nl.
Reageren kan tot 4 mei 2019.

