De Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o zoekt
voor de locatie Pieter Groen 2 enthousiaste, verbindende en ondernemende

Adjunct-directeuren
(0,8 tot 1,0 wtf)
om ons team te versterken en om zich voor langere tijd aan onze school te binden. De adjunctdirecteur beschikt over gedegen kennis van voortgezet onderwijs en gaat vernieuwing niet uit
de weg. De vacatures zijn ontstaan wegens de groei van de school (uitbreiding in de formatie)
en het vertrek van een adjunct-directeur die elders een nieuwe uitdaging aangaat.

Vacature
Type vacature
FTE 0,8 – 1,0
Dienstverband
Het dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar met uitzicht op
een vast dienstverband bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.
Over ons
Jouw team, jouw uitdaging
Je bent onze teamspeler in de directie en je geeft leiding aan je eigen team. Je geeft leiding aan
de ontwikkelingen en resultaten in dat team, draagt bij aan de ontwikkeling van het centrale
beleid en de vernieuwing van het onderwijs van de locatie.
Je bent verbindend, stimuleert en inspireert mensen. Je herkent en erkent de kwaliteiten van de
medewerkers en weet deze effectief in te zetten. Je bent in staat de kwaliteit van het onderwijs
in kaart te brengen, te beoordelen voorstellen te doen en acties te ondernemen waar dat nodig
is. Je werkt nauw samen met 4 collega-adjunct-directeuren onder de verantwoordelijkheid van
de directeur van de school.
Wij bieden jou
Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, prettige werksfeer, goede
begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de
kust.
Verder zijn er ook nog:
• opleidingsmogelijkheden
• salaris conform cao VO en een eindejaarsuitkering van 8%
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse
verzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden.
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Onze school
Pieter Groen biedt modern, ondernemend en uitdagend mavo-, havo- en vwo-onderwijs van
hoge kwaliteit met uitstekende resultaten. Op alle niveaus wordt tweetalig onderwijs (tto)
aangeboden.
De school telt 1500 leerlingen, heeft goede resultaten en de durf om onderwijsontwikkelingen
aan te gaan. Wij staan voor een persoonlijke aanpak en maatwerk voor de leerling in combinatie
met de modernste technologie.
Pieter Groen is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de persoonlijke
ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we onder meer door
het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestants Christelijk
perspectief.
Over jou
Wij vinden het belangrijk dat je
• er zin in hebt onze school te komen versterken!
• in staat bent om docenten te coachen m.b.t. de uitoefening van hun docentschap;
• in staat bent om in een complexe omgeving werk goed te organiseren;
• in staat bent de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en acties te ondernemen;
• substantieel bijdraagt aan de onderwijsontwikkelingen op korte en lange termijn;
• op een heldere manier je visie en opvattingen kan verwoorden;
• een onderwijsbevoegdheid hebt.
Ga jij de uitdaging aan?
Misschien vind je het leuk om alvast met onze school kennis te maken? Eén van onze leerlingen zal
samen met een docent je rondleiden door de school. Stuur een mailtje naar info@pietergroen.nl
Solliciteren kan door je motivatie en cv uiterlijk 28 september 2020 te uploaden via meesterbaan.
1e ronde gesprekken 6 oktober 2020 tussen 13.00 en 17.00 uur
2e ronde gesprekken 9 oktober 2020 tussen 13.00 en 17.00 uur
Een ontwikkelassessment kan deel uit maken van de procedure.
Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, bijvoorbeeld over de afdelingen, kun je contact
opnemen met Marion Prent, directeur Pieter Groen, e-mail: m.prent@pietergroen.nl. Telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer 071 4024201.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Christien Quist,
personeelszaken, telefonisch bereikbaar op nummer 071 4061064.
Alleen online sollicitaties via Meesterbaan.nl worden meegenomen in de procedure.
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