Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Zoekt een

adjunct-directeur (WTF: 0,8000-1,0000)

De Albert Schweitzerschool ressorteert onder het bestuur van de RVKO en staat
in Rotterdam Overschie. De school heeft een gemengde populatie van 580
leerlingen, 52 teamleden en wordt aangestuurd door een managementteam. De
moderne, lerende schoolorganisatie staat voor een brede ontwikkeling van de
leerlingen, kent een sterk educatief partnerschap met ouders en stimuleert
eigenaarschap van leerlingen en teamleden. In relatie tot dit eigenaarschap start
de school het komende schooljaar met het tweejarig traject ‘The Leader in Me’.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

de missie, visie en katholieke identiteit van de RVKO onderschrijft,
uitdraagt en vertaalt naar eigentijds schoolbeleid;

met inspiratie, zorg en vertrouwen leiding geeft aan personen en
processen en een goede werksfeer stimuleert;

met empathie en op professionele wijze investeert in duurzame relaties
met alle belanghebbenden;

in nauwe samenwerking met de directeur en het managementteam zorgt
voor een optimale onderwijskwaliteit en continuering van het
schoolbeleid;

denkt in kansen en mogelijkheden;

beschikt over goede communicatieve vaardigheden;

in het bezit is van een PABO diploma, schoolleidersdiploma
vakbekwaam en ervaring heeft als leidinggevende;

nauwkeurig en vlot kan werken met administratiesystemen.
Wij bieden:

een groeiende school die midden in de samenleving staat;

een inspirerende leer- en werkomgeving met betrokken ouders;

een professioneel en innovatief werkklimaat en een energiek team;

salariëring conform de CAO-PO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nick van Deursen, directeur Albert Schweitzerschool
n.v.deursen@Albertschweitzer.net / 010-4159303/06-83226208
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u tot 28 september richten aan
Eveline Miltenburg, bovenschools manager per e-mail: e.miltenburg@rvko.nl
o.v.v. sollicitatie adjunct-directeur Albert Schweitzerschool.
Bij de selectieprocedure is een benoemingsadviescommissie betrokken.

De RVKO is een professionele
organisatie die 66 scholen voor
primair onderwijs bestuurt in
Rotterdam en omliggende
gemeenten.
Vanuit onze evangelische inspiratie
bieden we elke leerling de kans om
uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’,
een mens die in staat is ten volle te
leven, met en voor anderen en die
om kan gaan met voorspoed en
tegenslag.
Onze scholen hebben in het
primaire proces veel ruimte voor
eigen beleid. Tegelijkertijd kenmerkt
de RVKO zich steeds meer door
een intensieve kwaliteitszorg in de
scholen en in de ondersteunende
diensten.
We zijn een organisatie waarin
mensen binnen een helder kader
hun verantwoordelijkheid nemen,
waar er ruimte is voor individuele en
gezamenlijke ontwikkeling, waar op
respectvolle wijze wordt
samengewerkt en waarin onze
waarden worden uitgedragen en
nageleefd.
We leveren een betekenisvolle
bijdrage aan een betere wereld,
waarin mensen hun kwaliteiten en
talenten ontwikkelen met zorg voor
en in verbinding met de medemens.

