Vacature directeur middelbare school per 1 maart 2021
Rouwmoer 7b • 2910 Essen
03 667 20 51 • www.collegeessen.be

De middelbare school van het College van het Eucharistisch Hart is een ASO school waarin de studierichting
klassieke talen in combinatie met wetenschappen, wiskunde of moderne-talen zorgt voor een brede basis en
kritische vorming ter voorbereiding op hogere studies. De lagere school College Essen bevindt zich naast de
middelbare school en ressorteert onder dezelfde VZW. Vanaf 1 september 2021 zal het College inkantelen in
KOBA Noorderkempen VZW. Het College maakt ook deel uit van de Katholieke scholengemeenschap
Noorderkempen.
U zal administratief aangesteld worden als directeur in de middelbare school van het College van het
Eucharistisch Hart (weddeschaal 525). Het College telt ongeveer 450 leerlingen en levert vanuit een christelijke
inspiratie een bijdrage tot de opvoeding van de leerlingen.

Als directeur zal u
•
•
•
•
•
•
•
•

de specifieke noden van ASO leerlingen kennen en aanvoelen,
constructief samenwerken met het schoolbestuur, de scholengemeenschap, de schoolraad;
de school vertegenwoordigen in een aantal interne en externe overlegorganen
in teamverband samenwerken met de personeelsleden en samenwerken met de directie van de lagere
school;
het schoolbeleid uitstippelen in functie van de uitbouw en de realisatie van het eigen opvoedingsproject
van de school;
een pedagogisch-organisatorische rol opnemen;
zich in functie van uw taak permanent bijscholen;
activiteiten inzake kwaliteitszorg in onderwijs uittekenen en coördineren.

Competenties
Het College van het Eucharistisch Hart is op zoek naar een nieuwe dynamische en charismatische directeur ter
opvolging van de huidige directeur (wegens pensionering).
De nieuwe directeur staat voor de opdracht om zowel een familiale sfeer te behouden en tegelijkertijd ook sterke
toekomstmogelijkheden te creëren. Een toekomst met heel wat uitdagingen maar ook met veel kansen waarbij
strategische kennis en vaardigheden in een complexe en veranderende omgeving essentieel zijn.

Algemene competenties:
•
•

•
•
•

U heeft kennis van en inzicht in het werken met jongeren;
U beschikt over organisatorisch en coördinerend talent;
U bent ICT-vaardig en werkt op gevorderdenniveau met een Office-pakket; u bent op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen op het vlak van onderwijstechnologie;
U bent stressbestendig en voldoende flexibel om te werken in onregelmatige werktijden en deel te
nemen aan het schoolleven in al zijn aspecten;
U beheerst het Algemeen Nederlands zowel in spreek- als in de schrijftaal.

Specifieke competenties
•
•
•
•
•
•

U toont een grote luisterbereid en bent communicatief sterk;
U kan strategisch en toekomstgericht denken;
U kan uw team motiveren en bent coachend in uw rol;
U toont respect voor ieders eigenheid;
U toont zich een verantwoordelijk leider met een warme uitstraling waarbij u consequent, objectief en
vastberaden optreedt;
U durft in het kader van professionalisering breder te kijken dan de eigen school.

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een school waar schoolbestuur, directie, personeelsleden, leerlingen en ouders in openheid
samenwerken;
Een school waarin warme hartelijkheid en wederzijds respect heerst, waarin leerkrachten zich betrokken
voelen bij hun leerlingen en vanuit deze betrokkenheid dichtbij hen staan;
Kansen op intervisie met de directeurs van de scholengemeenschap en coaching door de coördinerend
directeur van de scholengemeenschap;
Kansen tot aanvullende vormingen i.v.m. onderwijsmateries via bijkomende opleidingen en navormingen
zoals de opleiding ‘Postgraduaat Schoolbeleid voor directeurs Secundair Onderwijs’ van het Centrum
voor Andragogiek (CVA-Universiteit Antwerpen).
Brede ondersteuning op vlak van bouwdossiers, preventie, financiën, aankopen en beleid vanuit het
bestuur van College VZW en vanaf 01-09-2021 vanuit KOBA Noorderkempen VZW.

Toelatingsvoorwaarden
•
•
•
•

U getuigt van een christelijke levensvisie.
U bent minimaal in het bezit van een diploma Master (of gelijkgesteld diploma) en hebt een bewijs van
pedagogische bekwaamheid of u bent in het bezit van een diploma Educatieve Master.
U bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs en hebt voldoende (minimum 10 jaar)
onderwijservaring.
U kan voltijds in dienst treden op 1 maart 2021.

De schriftelijke kandidaatstelling dient te bestaan uit:
•
•

Een gemotiveerde sollicitatie
Een curriculum vitae

De schriftelijke kandidaatstelling kan per e-mail ingediend worden tot en met 20 januari 2021 bij:
vacature@collegeessen.be (met als onderwerp “Vacature directeur Middelbare school College van het
Eucharistisch Hart”)
De kandidaten die in aanmerking komen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met een persoonlijke
uitnodiging per e-mail. Gesprekken worden gevoerd op het College Van Essen, Rouwmoer 7b, 2910 Essen.
Daarnaast kan een assessment bij een assessmentbureau deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor meer inlichtingen en vragen: vacature@collegeessen.be

