Het Sint-Ursula-Instituut in O.-L.-V.-Waver is een dynamische school met een brede
waaier aan studierichtingen. Een team van ruim 200 professionele, gemotiveerde
medewerkers spant zich dagelijks in om de 1.750 leerlingen optimaal te ondersteunen in
hun groei naar zelfstandigheid in een snel evoluerende maatschappij. We willen dit
doen binnen de maatschappij van vandaag en met respect voor de essentiële waarden
van generaties Ursulinen.

Het Sint-Ursula-Instituut zoekt voor indiensttreding op 1 september 2020 een

Graaddirecteur tweede graad (M/V)

Ben jij gepassioneerd door onderwijs en
zet je nieuwe ideeën graag om in de praktijk?
Hou je ervan om anderen te motiveren om
samen te gaan voor het beste onderwijs?
Communiceer je vlot, maar bied je ook
graag een luisterend oor?
Dan ben je mogelijk de man/vrouw die we
zoeken!

Waar ben je verantwoordelijk voor?
•
•
•
•
•
•

Je realiseert samen met een enthousiast team van leraren het pedagogisch beleid binnen je graad.
Je staat in voor de dagdagelijkse organisatie en coördinatie van je graad.
Je inspireert en motiveert je medewerkers en creëert een cultuur van
betrokkenheid.
Je bent people manager van de leraren van je graad.
Je bent ruim beschikbaar voor contacten met leerlingen en ouders.
Je toont betrokkenheid door je aanwezigheid op activiteiten van de
school.

Samen sterk!

Wat hebben wij te bieden?

Je deelt volgende verantwoordelijkheden
met collega’s binnen de school:
• Samen met de andere directieleden
zorg je voor een coherente en efficiente werking van de school.
• Je werkt mee aan het uittekenen van
het onderwijsbeleid.
• Je communiceert vlot met de andere
directieleden en werkt nauw met hen
samen. Je bouwt mee aan een hecht
team.
• Je vertegenwoordigt de school op externe events en vergaderingen en onderhoudt nauwe contacten met relevante externe partners.

•

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een masterdiploma
en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Je hebt bij voorkeur beleids- of beleidsondersteunende ervaring in het
onderwijs.
Je bent pedagogisch/didactisch goed
onderlegd en bent op de hoogte van
recente evoluties inzake onderwijs.
Je bent pragmatisch ingesteld.
Je kan een coachende rol opnemen
naar collega’s.
Je bent communicatief sterk, maar
kan ook goed luisteren.
Je werkt graag in teamverband.

•
•
•

Een voltijdse boeiende, uitdagende
functie met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid;
Een professionele omkadering, zowel
qua structuren, mensen als middelen;
Een enthousiast en gemotiveerd team
van collega’s die samen voortdurend
streven naar verbetering;
Een salaris in overeenstemming met
barema 540 van het Departement Onderwijs.

Geïnteresseerd?
Stuur dan jouw CV
uiterlijk tegen 19 april 2020
naar Wilfried Wens, algemeen directeur,
op volgend e-mailadres:
i.dewinter@sui.be.

