ds. Pierson College
Postbus 701 / Geraert ter Borchstraat 1
5201 AS ’s-Hertogenbosch
tel. 073 – 644 29 29
website: www.pierson.nl

Het ds. Pierson College voor vmbo
(theoretische leerweg), havo en
atheneum is een protestants-christelijke
school met een open karakter. Het ds.
Pierson College maakt deel uit van het
onafhankelijk onderwijsnetwerk ORION.

Met ingang van 1 maart 2019 hebben wij de volgende vacature:

De school heeft ruim 1.600 leerlingen en
170 personeelsleden. In een modern
gebouw wordt vorm gegeven aan
eigentijds onderwijs.

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de afdeling als onderwijskundige
eenheid, in dit geval leerjaar 1 met circa 300 leerlingen. De afdelingsleider geeft
integraal leiding aan de afdeling en de medewerkers en draagt op professionele
wijze zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en de
leerlingbegeleiding. De zes afdelingsleiders werken nauw samen met de directeur
onderwijs & ontwikkeling en maken deel uit van een breed managementteam,
bestaande uit twee directieleden en zeven middenmanagers. Het verzorgen van
lessen is onderdeel van de functie.

De school heeft een sterk leerlinggericht
karakter en werkt actief aan
leerlingbegeleiding en effectief onderwijs.
De school is ambitieus en innovatief en
groeit toe naar meer gepersonaliseerd
leren. Centraal in het leren staan ‘groeien
van kennis’, ‘groeien van talenten’ en
‘groeien als mens’.
Er is ruim aandacht voor de ontwikkeling
van medewerkers, de begeleiding van
nieuwe docenten en de bevordering van
onderlinge betrokkenheid.

Informatie over de school en het
schoolplan via:
www.pierson.nl
Aanvullende informatie:
mw. T.M. van Zinnen, directeur onderwijs
& ontwikkeling, ( 073-6442929)* of per
mail: t.vanzinnen@pierson.nl
Sollicitanten kunnen hun brief, met
opgave van opleiding, ervaring en
motivatie z.s.m., doch uiterlijk 6 januari
a.s. richten aan:
ds. Pierson Stichting voor Voortgezet
Onderwijs, Postbus 701, 5201 AS ’sHertogenbosch
Wij ontvangen uw sollicitatie bij voorkeur
per mail via: sollicitatie@pierson.nl.

Afdelingsleider leerjaar 1
(1,0 fte)

Uit uw sollicitatie blijkt het volgende:
u heeft een sterke onderwijskundige visie waarin een soepele aansluiting
tussen PO-VO een duidelijke plaats heeft;
u werkt resultaatgericht samen zowel binnen als buiten de school (PO);
u beschikt over organisatorische en leidinggevende kwaliteiten en ervaring
in het Voortgezet Onderwijs;
u bent in staat op coachende wijze leiding te geven aan de afdeling en de
individuele teamleden;
u bevordert eigenaarschap bij afdelingsleden, passend bij hun kwaliteiten;
u weet mensen te inspireren, te verbinden, te motiveren en actief te
betrekken.
Uw profiel:
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. U kunt goed
analyseren en organiseren, toont zich stressbestendig en flexibel. U heeft een
positieve instelling en denkt vanuit kansen en mogelijkheden. U kunt relativeren en
beschikt over humor.
Onze school heeft een open christelijk karakter. Vanuit christelijk geïnspireerde
waarden geven wij ons onderwijs vorm. We gaan met elkaar om op basis van
respect, betrokkenheid en oog voor een ander. We verwachten dat collega’s zich in
de levensbeschouwelijke identiteit kunnen vinden en bereid zijn er een actieve
bijdrage aan te leveren.
Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling.
Salarisindicatie (schaal 12 van de cao-vo) per maand: minimaal € 3.459,00 (bruto)
en maximaal € 5.403,00 (bruto) per maand op basis van fulltime, exclusief vakantieen eindejaarsuitkering.
De functieomvang is 1,0 fte. Een functieomvang van 0,8 fte. is bespreekbaar.
Gelieve in uw sollicitatie de gewenste aanstellingsomvang kenbaar te maken.

* Vanwege de kerstvakantie is de school
telefonisch niet bereikbaar van 24
december t/m 6 januari.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

