Campus MAX College is een vestiging van Campus MAX, gelegen te Tessenderlo. Deze bovenbouwschool biedt naast studierichtingen in de
domeinen “Economie en Organisatie” en “Maatschappij en welzijn” ook een breed gamma aan domeinoverschrijdende richtingen aan.
Campus MAX College is een school op jongemensenmaat, trouw aan de missie Broeders van Liefde en aan de visie Campus MAX:
Samen.Leren.Verbinden.
Dagelijks staat de directie en een team van vakbekwame en enthousiaste leerkrachten in voor onderwijs op maat van elke leerling en zorgen
zij voor een open en warme schoolsfeer. Onze leerlingen worden gestimuleerd om hun talenten en kwaliteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen
en worden opgeleid tot verdraagzame en positief kritische jongvolwassenen.

WORD JIJ ONZE
NIEUWE
DIRECTEUR?

De pedagogisch directeur werkt gepassioneerd in hecht teamverband met het directieteam van Campus MAX en de directieleden van de
scholencluster Leopoldsburg-Tessenderlo, die samen de verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs. De cluster omvat één basisschool
(Sint-Michiel Leopoldsburg) en twee secundaire scholen (Sint-Michiel te Leopoldsburg, Campus MAX te Tessenderlo). De directeur werkt
nauw samen met de directieleden van de scholengemeenschap Tessenderlo-Leopoldsburg-Lummen.
De directeur heeft als taak oog te hebben voor de integrale schoolorganisatie van Campus MAX College. Hij/zij is verantwoordelijk voor het
pedagogisch en didactisch beleid in de school en coacht hier de teams van leerkrachten in de realisatie van de vier kernopdrachten: nastreven
van maatschappelijke leerdoelen; zoeken, ontwikkelen en regisseren van talenten; begeleiden bij leermoeilijkheden en werken aan het welzijn.
Meer info op www.campusmax.be

Met ingang van 1 september 2021

PROFIEL:
 Je herkent je in de waarden gedreven en christelijk geïnspireerde missie, engagementsverklaring en tekst
over de grondstroom van de groep Broeders van Liefde en je wenst je in deze geest in te zetten en te
profileren (www.broedersvanliefde.be).
 Je kan je tevens vereenzelvigen met de 7 kernwaarden van de visie van Campus MAX.
 Je voert gedeeld leiderschap met kennis van innovatieve arbeidsorganisatie.
 Je hebt een progressieve visie op onderwijs en de ‘mens’ in een veranderende organisatie.
 Je bent helemaal mee in het verhaal van de modernisering van het SO.
 Je hebt sterke verbindende communicatieve en coachende vaardigheden en geeft mensen ruimte om met
goesting te werken.
 Je bent een creatief sociaal ondernemend persoon, resultaatgericht en proactief.
 Je bent empathisch, betrokken, conflictvaardig, dienstbaar en herstelgericht.
 Je bent zowel teamspeler als teambuilder en je hebt een bezielend organisatietalent.
 Je bent flexibel en ruim beschikbaar en je hebt oog voor timemanagement.
 Je bent bereid om je regelmatig na te scholen en (onderwijs-)vernieuwingen op te volgen (o.a. scholen slim
organiseren).
 Je getuigt van een sterk inspirerende persoonlijkheid met brede maatschappelijke visie.
 Je bent stressbestendig en sterk ICT-vaardig.

OPDRACHT:
 Je opdracht is zowel beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend als beleidsuitvoerend.
 Je stelt je constructief en loyaal op en geeft leiding conform de principes uit de engagementsverklaring
(www.broedersvanliefde.be).
 Je bouwt aan een participatieve school met aandacht voor dialoog en begeleiding van teams.
 Je werkt mee aan een warme en leerlinggerichte schoolcultuur met een oog voor welbevinden en kwaliteit.
 Je bent verantwoordelijk voor de integrale schoolorganisatie en het pedagogisch, didactisch beleid en je
neemt in overleg met de directieteams ook andere beleidstaken op.

BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN:
Je behaalde een bachelor of master, aangevuld met een getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Je kan
voldoende professionele ervaring binnen onderwijs voorleggen. Beschikken over een diploma
onderwijsmanagement of zorg is een meerwaarde, evenals ervaring in een leidinggevende functie.

PROCEDURE:
Goesting om bij ons te werken? Stuur je schriftelijke kandidatuur met CV en motivatie uiterlijk 21 juni 2021 naar:
vzw Organisatie Broeders van Liefde, t.a.v. dhr. Yves Demaertelaere – bestuurder-sectorverantwoordelijke
gewoon onderwijs – Stropstraat 119, 9000 GENT

WIJ BIEDEN:
 ondersteuning vanuit het schoolbestuur en de eigen pedagogische begeleidingsdienst;
 leerkansen tot een professionele ontwikkeling;
 een aantrekkelijke functie met veel afwisseling en een aangename werksfeer;
 een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team;
 een school met boeiende en uitdagende perspectieven.

De weerhouden kandidaten zullen nadien worden uitgenodigd voor een gesprek en een eventuele screening door
een erkend wervingsbureau.

Meer informatie nodig? Neem contact op met dhr. Yves Demaertelaere, bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde: yves.demaertelaere@broedersvanliefde.be of 09 241 19 51
of raadpleeg de website: http://www.broedersvanliefde.be/onderwijs

alle vacatures ook op: www.jobs.broedersvanliefde.be

