Limes Praktijkonderwijs in Katwijk is een bruisende school met ongeveer 200 leerlingen. Ons motto is ‘Limes
werkt’ en dat proberen we elke dag waar te maken voor onze leerlingen. We gaan altijd op zoek naar
mogelijkheden voor de individuele leerling, want hun persoonlijke vorming, kwaliteiten en
talentontwikkeling staan bij ons centraal. Zelfs als dat betekent dat we samen met leerlingen trainen voor
hun auto theorie-examen en inspirerende reizen naar het buitenland met hen maken. Wij willen ze zo
kennis en vaardigheden meegeven die de basis vormen voor hun algehele ontwikkeling. Daarbij
proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de uiteenlopende ondersteuningsbehoeftes van
de leerlingen. Zelfredzaamheid en toeleiding naar werk zijn hierbij de sleutelwoorden.
We zijn trots op ons sterke team: met ongeveer 55 teamleden bieden we de sfeer van een kleine,
persoonlijke en veilige school. Omdat we vanuit vertrouwen werken, neemt iedereen zijn
verantwoordelijkheid en zijn er heel korte lijntjes. Vanwege onze prachtige doelgroep zijn we enorm
betrokken en willen we heel graag werken en bouwen aan deze school. Wil je zien wie we echt zijn,
check ons YouTube kanaal.
Limes Praktijkonderwijs is onderdeel van de Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs te Katwijk. Voor Limes Praktijkonderwijs zijn we op zoek naar een:
Directeur | 0,8 - 1,0 fte
‘met een groot hart voor onze unieke doelgroep’
Als onze nieuwe directeur stuur je, samen met de adjunct-directeuren, onze hele organisatie integraal
aan. Je hebt een groot hart voor het praktijkonderwijs en onze leerlingen en maakt gemakkelijk contact
met hen. Je bent met jouw positieve inslag en een open mindset zichtbaar in de school en je bewaakt
de veilige sfeer voor zowel de leerlingen als het team. Doordat je gericht bent op samenwerking, inspireer
je en geef je leiding aan het ontwikkelen van onze organisatie en ons onderwijs. We zijn gedreven,
ambitieus en toe aan een volgende stap en jij bent de daadkrachtige en doelgerichte leider die dit
aanmoedigt, in goede banen leidt en bewaakt. Met hart en oog voor alle medewerkers zet je mensen
in hun kracht en geef je impulsen aan de professionele ontwikkeling en het versterken van persoonlijk
leiderschap.
Je bent een creatieve en ondernemende directeur en vertegenwoordigt en positioneert Limes
Praktijkonderwijs en de hele organisatie in de regio. Je bouwt aan een stevig netwerk, bijvoorbeeld met
de arbeidsmarkt, gemeenten, andere scholen en het samenwerkingsverband, om nieuwe ideeën voor
het onderwijs vorm te geven en creatieve samenwerkingen aan te gaan. Alles voor de maximale
ontwikkeling van onze leerlingen. Ook op stichtingsniveau lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling
en de versterking van de samenwerking tussen de scholen.
Onze nieuwe directeur:
▪
heeft hart voor en aantoonbare ervaring met onze doelgroep;
▪
is een menselijke leider met oog voor iedere medewerker;
▪
heeft een toegankelijke en duidelijke leiderschapsstijl, gericht op ontwikkeling;
▪
is een netwerker en een goede gespreks- en sparringpartner;
▪
stemt van harte in met onze christelijke identiteit;
▪
heeft ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs.
Wij bieden:
▪
een gedreven, creatief en kundig team;
▪
werken met een ontzettend leuke doelgroep;
▪
een dynamische organisatie: geen dag is hetzelfde;
▪
ondersteuning vanuit en samenwerking met de bovenschoolse organisatie.
Hoe ziet de procedure er verder uit?
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV in Amersfoort. Heb je naar aanleiding van
deze vacature interesse of vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Henk Boersema (adviseur
werving) op 06 51599801. Reageren is mogelijk tot 4 juli via de sollicitatiepagina van Het Onderwijsbureau
BV. De voorgesprekken zijn gepland in week 27. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie
vinden plaats in week 35 en een tweede gespreksronde is gepland in week 36. Een assessment kan
onderdeel uitmaken van de procedure.

