Vacature

In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers biedt
het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen
om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze
missie.
Voor de versterking van het team van de centrale diensten binnen Scholengroep 14 zoeken wij een gedreven

Directeur Coördinatie BaO (M/V)
Het gaat om een voltijdse betrekking coördinerend directeur (DICO)
Start:

1/10/2019

Einde:

31/8/2020

Doel van de functie
Je coördineert de werking van de scholengemeenschap basisonderwijs Scholengroep 14 ‘Maasland’.

Jobinhoud
- Je bent een goede tussenschakel tussen de AD en het veld door contacten te onderhouden met directies
en hun secretariaten.
- Je staat mee in voor de coaching en ondersteuning van directies in het pedagogisch beleid.
- Je staat in voor het algemeen en pedagogisch beleid: uitbouwen, bezielen en voorzitten van de
scholengemeenschap(pen), verzekeren van een optimale werking en opvolgen van de opdrachten van de
scholengemeenschapp(en).
- Je denkt mee in de visieontwikkeling binnen de scholengroep.
- Je coördineert de zorg- en nascholingsinitiatieven op scholengroepniveau: ontwikkelen, ondersteunen,
begeleiden en coördineren van initiatieven die resulteren in een meer gestroomlijnd zorg- en
navormingsbeleid en een optimale zorgcultuur in de scholengroep.
- Je stimuleert de kwaliteitsbewaking van het schoolbeleid door hulpmiddelen aan te reiken om het beleid
van de school verder uit te werken.
- Je staat samen met de HRM mee in voor het personeelsbeleid: beleidsvoorbereidend en
beleidsuitvoerend werk inzake personeelsbeleid.

Wat verwachten wij?
Kennis
- Je hebt kennis van de wetgeving en regelgeving van het BaO en ziet toe op de concrete toepassing ervan.
- Je onderhoudt goede contacten met coördinerende directeurs van andere scholengroepen.
- Je bent sterk pedagogisch onderlegd.

Vaardigheden
- Pedagogische ervaringen en goede management skills.
- Een brede visie op opvoeding, onderwijs en maatschappelijke tendensen.

Studievereisten
✓ Diploma: minstens bachelor
✓ Minstens 5 jaar anciënniteit in ambt van directeur (basis)
✓ Aanstelling via interne detachering of TAO

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
Te bezorgen:
- Dossier (criteria: motivatiebrief, CV, dienstanciënniteit binnen het GO!, vormingen - gelieve hiervoor het
sjabloon op te vragen bij de HRM)
- Opdracht: het maken van een pecha kucha over
- Hoe ga je als DICO aan de slag om het beleid uit te stippelen in de komende jaren binnen SGR 14?’
- Waar ga je de accenten op leggen?
- Welke type leidinggevende ben je?
Richtlijnen pecha kucha:
1. Een Pecha Kucha bestaat uit 20 slides.
2. Elke slide duurt 20 seconden.
3. Een slide bevat alleen afbeeldingen tijdens de presentatie maar voor het indienen wordt dit met
aanvullende notities
ingediend.

Kandidaturen worden via mail ingediend:
- voor de kandidaturen CV + motivatiebrief uiterlijk 10/9/2019
- voor het dossier en pecha kucha uiterlijk 19/9/2019
naar berhmoun.nadia@scholengroep14.be bij de Human Resource Manager van Scholengroep 14,
Mevr. Nadia Berhmoun, Halmstraat 12 te 3600 Genk. Uw kandidatuur is pas geldig na ontvangstbewijs.
De functiebeschrijving met het concrete takenpakket kan op vraag doorgemaild worden.
Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden op dinsdag 24/9/2019.

Contactgegevens
Wens je meer te weten over de inhoud van de functie of de selectieprocedure? Dan kan je terecht bij:
GO! Scholengroep 14
Lieve Pouls (AD) – lieve.pouls@scholengroep14.be
Nadia Berhmoun (HRM) - berhmoun.nadia@scholengroep14.be
Halmstraat 12
3600 Genk
089/84.99.09

