Denk jij altijd in mogelijkheden? Het glas altijd halfvol?
Dan ben jij misschien wel onze nieuwe
Adjunct-Directeur Speciaal Onderwijs (M/V, 1,6 - 2 fte)
Voor De Arend en De Wingerd of voor De Lelie
Wie zijn wij?
Educare is een christelijke scholengroep in Harderwijk en omgeving die zich richt op het speciaal onderwijs.
Onze leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar hebben van ons een speciaal en extra steuntje nodig. Voor onze
leerlingen doen wij er dus heel erg toe! Met ruim 250 medewerkers op 6 scholen zetten we ons dagelijks voor
ze in.
De eerste adjunct-directeur waarnaar wij op zoek zijn, werkt voor ‘De Arend’ en ‘De Wingerd’ en de tweede
adjunct werkt voor De Lelie.
Jouw bijdrage als adjunct-directeur?
• Samen met de directeur stuur en enthousiasmeer je een (deel van het) team van bevlogen en
deskundige onderwijsprofessionals aan waarbij je de resultaten goed in de gaten houdt;
▪ Het is mede dankzij jouw bijdrage dat iedere leerling zich veilig voelt op school en zo kan groeien en
zich kan ontwikkelen;
▪ Door jouw inzet kan iedere medewerker zijn/haar sterke kanten en talenten benutten;
▪ Jij denkt samen met jouw team in mogelijkheden, dat helpt jouw medewerkers richting hun toekomst;
▪ Je zorgt – samen met de directeur - voor een goede bedrijfsvoering.
Wat heb je nodig om dit goed te kunnen doen?
▪ Allereerst ben je een ervaren en inspirerende bruggenbouwer;
▪ Je weet moeiteloos je contacten intern en extern te leggen en onderhouden;
▪ Voor onze medewerkers ben je zichtbaar waarbij je op een motiverende en coachende wijze
leidinggeeft en duidelijke doelen stelt;
▪ Samen met de directeur vertaal je de strategische beleidslijnen effectief naar de praktijk;
▪ Je hebt ervaring als onderwijskundig leider en verantwoordelijke in een complexe
onderwijsorganisatie;
▪ Naast onderwijskundige vaardigheden beschik je ook over bedrijfsmatige vaardigheden;
▪ En heel belangrijk: jouw identiteit sluit goed aan bij de identiteit van onze school.
Kortom: je bent een enthousiaste onderwijskundige leider, met goede communicatieve en bedrijfskundige
vaardigheden.
Wat hebben we jou te bieden?
▪ Een inspirerende en ambitieuze werkomgeving;
▪ Werk dat er echt toe doet;
▪ Goede begeleiding en samenwerking met zowel directie, teams, medewerkers en bestuurskantoor.
▪ Veel ruimte voor eigen inbreng;
▪ Een mooie opdracht waarbij je aandacht zowel intern maar ook extern gericht is;
▪ Een fijn team van bevlogen professionals met passie voor speciaal onderwijs;
▪ Arbeidsvoorwaarden die passen bij deze opdracht, schaal A11 van de cao po.
Informatie en sollicitatie
Is deze vacature op jouw lijf en cv geschreven? Schrijf ons dan een motivatiebrief waarin je ons meeneemt
waarom juist jij op deze vacature past. En laat dat ook in je cv tot uitdrukking komen.
Heb je eerst meer informatie nodig, neem dan contact op met Hetty van Braam, extern HR-consultant
(emailadres: hettyvanbraam@akxento.nl).
Er is van deze functie een uitgebreidere beschrijving beschikbaar.

We starten met speeddates op maandag 6 december a.s. vanaf 17.00 uur. De eerste ronde gesprekken met de
sollicitatiecommissie zullen plaatsvinden op woensdag 8 december en/of maandag 13 december. Een
assessment en referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid
van interne en externe kandidaten, zullen wij de voorkeur geven aan de interne kandidaat.
Ben jij niet degene die we zoeken, maar je kent wel iemand die op deze plek juist heel goed zou passen, geef
deze tip dan door. We zijn je er dankbaar voor.
Omdat wij denken dat we deze vacature kunnen invullen zonder hulp van buitenaf, waarderen wij het niet als
we in deze fase spontaan hulp aangeboden krijgen van bureaus.

