21 maart 2019

VZW Sint-Jozefscollege Aarschot werft aan voor indiensttreding op 1 september
2019: campusdirecteur basisschool Sint-Jozefscollege Aarschot (M/V)
Als directeur ben je verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van de basisschool.
Daarnaast neem je schoolbrede taken op met beleidsverantwoordelijkheid over de vier jaren
kleuterschool en de zes jaren lager onderwijs. Deze opdracht vervul je in dialoog en in een
goede verstandhouding met het lerarenteam, ondersteunend personeel en onderhoudsmensen
en met de collega’s directeurs secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Je verantwoordt
je tegenover de Raad van Bestuur.
Van jou als kandidaat wordt verwacht dat je:
- uitdrukkelijk het opvoedingsproject van de school onderschrijft en gemotiveerd bent om
je in te zetten voor de concrete realisatie ervan;
- bekwaam en bereid bent om mee te bouwen aan kwaliteitsvol katholiek basisonderwijs
in de scholengemeenschap De Parel van het Hageland en de scholengroep vzw Arcadia;
- aanvaardt dat jouw werktijd wordt bepaald door wat de aan jou toevertrouwde
verantwoordelijkheid vraagt, zowel tijdens als naast de reguliere schooltijd;
- over de nodige kwaliteiten beschikt, beschreven in bijgaand aanwervingsprofiel.
De kandidaten voor deze functie bezorgen uiterlijk op dinsdag 16 april 2019 via e-mail de
volgende documenten aan algemeen directeur Stefan Thiels, vzw Sint-Jozefscollege Aarschot,
Schaluin 28, 3200 Aarschot ( stefan.thiels@sjca.be ) :
- een zo volledig mogelijk curriculum;
- een tekst waarin ze hun visie op de functie en hun pedagogische visie uiteenzetten en
hun kandidatuur motiveren;
- de contactgegevens van minimum twee relevante referentiepersonen.
De kandidaten kunnen rekenen op de nodige discretie. Weerhouden kandidaten houden zich
beschikbaar voor selectiegesprekken op dinsdag 23 april 2019.
De aanstelling gebeurt door de Raad van Bestuur. Je wordt aanvankelijk tijdelijk aangeworven
in het bevorderingsambt van directeur. Na twee jaar maak je kans om te worden benoemd in
vast verband. Je hebt geen klasopdracht.
Alle kandidaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
Aanwervingsprofiel voor de functie van directeur in de basisschool
Vereisten:
- Je bent in het bezit van een diploma professionele bachelor (kleuter)onderwijzer(es)
en/of professionele bachelor (of master) met bewijs van pedagogische bekwaamheid.
- Je volgde de driejarige opleiding Profs van het katholieke net of bent bereid deze te
volgen vanaf je start in je opdracht als directeur.
- Je bent bereid de nodige nascholingen te volgen om je steeds verder in het ambt te
bekwamen en je profiel te versterken.
- Je beschikt over voldoende maturiteit en ruime onderwijservaring.

Profiel: via deze link kom je te weten welke kwaliteiten en vaardigheden we idealiter zoeken
in onze nieuwe directeur.
Ons aanbod
- Je wordt aangeworven als tijdelijke in het bevorderingsambt van directeur.
- Je kan na twee jaar benoemd worden in vast verband.
- Je krijgt een uitdagende, maar boeiende opdracht in een aangename werkomgeving.
- Je krijgt de gelegenheid om je voortdurend bij te scholen en te groeien in je opdracht.
- Je krijgt ondersteuning vanuit het directieteam van het Sint-Jozefscollege, de
scholengemeenschap De Parel van het Hageland en de scholengroep Arcadia.
- Op school kan je rekenen op de ondersteuning van een voltijdse
secretariaatsmedewerker en een deeltijdse beleidsmedewerker.

