Wie zijn wij?
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke
onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en
ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen
en instellingen maken dit mogelijk voor 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de
ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan
verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000
medewerkers zich dagelijks engageren. Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief
kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en
leergierige persoonlijkheden.
Voor de versterking van het team van GO! atheneum Veurne zoeken wij een gedreven
directeur GO! atheneum Veurne
Het gaat om een voltijdse waarnemende aanstelling (directeur).

Start:

onmiddelijk

Wat is het doel van de functie?
Je neemt de voltijdse leiding over de school.
Je hebt een duidelijke visie op het schoolbeleid en schrijft dit ook uit.
Wat zijn je taken?
Je staat in voor de volledige schoolorganisatie, het personeelsbeleid, de
leerlingenbegeleiding, communicatie en samenwerking met de ouders, overleg en
samenwerking met interne en externe partners, materieel en financieel beheer,
administratief beheer, PR en organisatie van de nascholing.
Wat verwachten wij?
Kennis
Je hebt een grondige kennis van het onderwijsveld en van de geldende wetgeving en
reglementering. Je bent vertrouwd met de schoolorganisatie op niveau van het secundair
onderwijs en hebt een grondige kennis van pedagogiek.
Algemeen beleid: bekwaamheid om gestalte te geven aan de missie van de school binnen de

krijtlijnen van het PPGO en om planmatig en doeltreffend te werken
Pedagogisch beleid: bekwaamheid om gestalte te geven aan het pedagogische project van
de school.
Personeelsbeleid: bekwaamheid om het personeel zo te leiden en te begeleiden dat de
doelstellingen van de school worden gerealiseerd en om preventief en daadwerkelijk te
waken over het welbevinden van het personeel
Materieel en financieel beleid: bekwaamheid om de werkingsmiddelen van de school zo
optimaal mogelijk te beheren, om het patrimonium van de school te helpen vrijwaren, om
mee te helpen aan het voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen of verplichtingen
opgelegd door de inrichtende macht.
Kennis van het reilen en zeilen van een atheneum met deze opleidingen is een pluspunt .
Vaardigheden
Je kunt toekomstgericht, probleemoplossend en resultaatgericht denken. Je bezit
kwaliteiten als teamleider en bent bezield.
Je hebt organisatietalent, bent betrokken bij je school en vertoont overtuigingskracht. Je
bent relatiebekwaam en flexibel.
Studievereisten


master

Wat bieden wij?
Een boeiende uitdagende job binnen een goed gestructureerde scholengemeenschap.
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
Uw kandidatuur en dossier dient de algemeen directeur via een aangetekend schrijven of
tegen ontvangstbewijs te bereiken, uiterlijk tegen donderdag 5 juli 2018 om 12.00 u. op
volgend adres: Véronique De Merlier, algemeen directeur GO! scholengroep 28 Westhoek,
Kaaskerkestraat 22 bus 2, 8600 Diksmuide.
U kunt de procedure voor voordracht en selectie vinden op de website
www.onderwijswesthoek.be, onder de rubriek vacatures op de startpagina. Indien u het
vraagt kan de procedure u ook electronisch worden bezorgd.
De juiste datum en het uur van de selectiecommissie zal u meegedeeld worden per e-mail.

Voor meer informatie over de selectieprocedure:
Naam

Telefoon

E-mail

Véronique De Merlier

051/50.50.50

sgr28@g-o.be

Bijzonderheden

