De vzw Scholen Molenland werft aan, voor indiensttreding op 1 september 2022, een

halftijdse adjunct-directeur (m/v)
in combinatie met een halftijdse beleidsmedewerker (m/v)
voor SJI, een school voor secundair onderwijs met een ruim aanbod aan studierichtingen in het domein
Maatschappij en welzijn.

Taakomschrijving
De adjunct-directeur (m/v) maakt deel uit van het directieteam van de scholengroep vzw Scholen Molenland en de scholengemeenschap Molenland.
De adjunct-directeur/beleidsmedewerker
• inspireert samen met het directieteam en het schoolteam het schoolproject;
• bouwt in gedeelde verantwoordelijkheid de school verder uit met aandacht voor kwaliteitsontwikkeling en onderwijsvernieuwing;
• faciliteert en ondersteunt de leer- en zorgomgeving;
• stuurt het ondersteunend personeel aan;
• werkt pedagogische projecten uit;
• helpt de dagelijkse schoolwerking plannen en organiseren.

Profiel
De kandidaat
• getuigt van een authentieke christelijke gezindheid;
• is bekwaam en bereid om het christelijk opvoedingsproject van het schoolbestuur in communicatieve en participatieve samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te brengen;
• heeft kwaliteiten van onderwijskundig en algemeen leiderschap;
• is bereid om op een collegiale manier samen te werken met het directieteam en het voltallige
schoolteam;
• is communicatief vaardig;
• is ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren;
• is bereid om zich door nascholing te professionaliseren;
• is gemotiveerd om mee te werken aan de scholengemeenschap waarvan de school deel uitmaakt.
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Voorwaarden
De kandidaat
• is houder van een masterdiploma en een bewijs van pedagogisch bekwaamheid;
• bezit een grote affiniteit met de bso-/tso-studierichtingen, bij voorkeur met relevante ervaring in
een school met het studiedomein Maatschappij en welzijn.

Statuut en bezoldiging
Het betreft een tijdelijke aanstelling. Na een positieve evaluatie kan het schoolbestuur op termijn overgaan tot vaste benoeming.
Bezoldiging op basis van het ambt en het diploma, overeenkomstig de weddeschalen van het departement Onderwijs.

Kandidaatstelling
De kandidaten dienen hun kandidatuur schriftelijk en aangetekend op te sturen.
De brief met gemotiveerde kandidaatstelling en curriculum vitae moet ten laatste op maandag
20 juni 2022 aan de voorzitter van het schoolbestuur worden bezorgd:
Mevrouw Betty De Mûelenaere
Voorzitter van Scholen Molenland vzw
Ieperstraat 32
8700 TIELT
De kandidaatstelling wordt met volledige discretie behandeld.
De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De aanstelling gebeurt door het
schoolbestuur van de scholengroep Scholen Molenland op basis van het rapport van het selectiecomité.
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