Met ingang van september 2021 hebben wij de volgende vacature:

Onderwijskundig beleidsmedewerker
0,4 fte

• AANDACHT
• ONTWIKKELING
• VERANTWOORDELIJKHEID
• KWALITEIT
• INSPIRATIE
Het ds. Pierson College voor vmbo-t,
havo en atheneum is een protestantschristelijke school met een open
karakter. Het ds. Pierson College
maakt deel uit van het onafhankelijk
onderwijsnetwerk ORION.
De school heeft ruim 1.600 leerlingen
en 170 personeelsleden. In een modern
gebouw wordt vorm gegeven aan
eigentijds onderwijs.
De school heeft een sterk leerlinggericht
karakter en werkt actief aan
leerlingbegeleiding en effectief
onderwijs. In de Tweede Fase is er naast
klassikale lessen ook keuzewerktijd.
Er is ruim aandacht voor de ontwikkeling
van medewerkers, de begeleiding van
nieuwe docenten en de bevordering van
onderlinge betrokkenheid.
Meer informatie over onze school?
Bekijk onze website, het schoolplan, het
bestuursverslag en de Pierson bulletins.

ds. Pierson College
Postbus 701 | Geraert ter Borchstraat 1
5201 AS ’s-Hertogenbosch
www.pierson.nl | 073 644 29 29

De onderwijskundig beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor
de ondersteuning en advisering van onze directeur onderwijs &
ontwikkeling. Hij of zij heeft een actieve rol in de verdere ontwikkeling,
vormgeving en implementatie van het schooleigen programma in het
kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en ontplooit
op professionele wijze beleid voor de ontwikkeling en uitvoering
van het onderwijs, onder andere op het gebied van toetsing, het
doorstroomrecht en de VMBO beroepsgerichte component.
Uit uw sollicitatie blijkt dat u:
- beschikt over een academisch werk- en denkniveau, lesbevoegdheid
is een pré;
- beleidsondersteunende ervaring heeft in het Voortgezet Onderwijs;
- kennis heeft van en een visie heeft over ontwikkelingen in het
Voortgezet Onderwijs;
- in staat bent op coachende wijze complexe processen te sturen;
- mensen weet te inspireren, te verbinden, te motiveren en actief te
betrekken;
- eigenaarschap toont en tevens geeft aan collega’s (teamleden),
passend bij hun kwaliteiten.
U bent een teamspeler met pioniersgeest, ontwikkelingsgericht,
innovatief en communicatief. U heeft oog en hart voor mensen.
U werkt vanuit een duidelijke en gedeelde visie en sluit daarbij aan bij de
doelstellingen van de school (zie tevens ons schoolplan). U bent goed in
het aansturen van processen, toont zich stressbestendig en flexibel.
U heeft een positieve instelling en denkt vanuit kansen en
mogelijkheden. U kunt relativeren en beschikt over enige humor.
Het ds. Pierson College werkt continu aan een veilig schoolklimaat en
een gezonde leef- en werkomgeving voor leerlingen, medewerkers en
ouders. We gaan met elkaar om op basis van respect, betrokkenheid en
oog voor een ander.
Deze functie ontstaat in het kader van de intensieve
onderwijsontwikkeling van onze school. De functie is op projectbasis
met een maximum van één jaar. Het betreft een tijdelijk dienstverband.
De benoeming is in schaal 13 (cao-vo).
Wilt u ons team versterken? Dan ontvangen wij uw cv met motivatie
per mail via sollicitatie@pierson.nl. De eerste gesprekken worden na de
zomervakantie, in de week van 30 augustus, gepland.
Meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Sanne
Verhoeven, coördinator P&O, via s.verhoeven@pierson.nl.
Let op: vanaf maandag 26 juli tot maandag 30 augustus zijn wij gesloten
in verband met de zomervakantie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

