Lokaal Bestuur Boutersem
zoekt
kandidaten voor een voltijdse invulling (met een werfreserve van 3 jaar) van het ambt van
tijdelijk vervangend

Directeur basisonderwijs in de Gemeentelijke Basisschool Boutersem
Jouw functie:
•
•

•
•

Je hebt de leiding over de Gemeentelijke Basisschool van Boutersem met kleuter- en
basisschool in Boutersem en een kleuterafdeling in Willebringen en Neervelp.
Je werkt in nauw teamverband samen met de Algemeen Directeur van het lokaal bestuur
Boutersem, met de andere gemeentediensten en met de andere directies binnen de
scholengemeenschap.
Je zorgt in overleg met het bestuur en samen met de Algemeen Directeur voor één
samenhangende visie, een coherente beleidsvoering en een kwaliteitsvol onderwijs.
Je geeft leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend- en beleidsondersteunend
personeel en je staat in nauw contact met de leerlingen en ouders.

Profiel en verwachte competenties:
Om in aanmerking te komen moet je o.a.
1. Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 6 jaar verworven hebben
in het onderwijs als lid van het personeel van het kleuter-, lager-, basis- of secundair onderwijs;
2. Beantwoorden aan de functiebeschrijving directeur scholengemeenschap LBB;
3. Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeurs
en/of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen, uiterlijk op de vooravond van de vaste
benoeming.
Aanbod:
•

•

•

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling in het ambt van directeur van de
Gemeentelijke Basisschool Boutersem ter vervanging van de huidige directeur met verlof
wegens opdracht.
Het bestuur heeft de intentie om na de verwachte afwezigheid van de huidige directeur van drie
volledige schooljaren, de betrekking met ingang van 01.09.2022 vacant te laten worden, waarna
de vaste benoeming kan volgen, op voorwaarde dat de titularis de proefperiode reeds met
gunstig gevolg heeft doorlopen.
De verloning wordt bepaald volgens de salarisschaal van het departement Onderwijs voor een
tijdelijk directeur. Bruto geïndexeerd maandloon: tussen min. € 3.687,60 (0 jaar geldelijke
anciënniteit) en max. € 5.523,03 (27 jaar geldelijke aciënniteit).

Naast een loon krijg je:
•
•
•

een uitdagende werkomgeving met kans tot ruim engagement, samen met een dynamisch
leerkrachtenkorps en een actieve ouderraad;
tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer of via fietsvergoeding;
vergoeding GSM, vergoeding dienstverplaatsing, laptop, ...
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Interesse?
Bezorg je kandidatuur en de nodige bewijsstukken per mail, per post of tegen ontvangstbewijs:
uiterlijk op vrijdag 7 juni 2019 om 12.00 u
gericht aan:
het college van burgemeester en schepenen
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem
Het college van burgemeester en schepenen zal de ontvankelijkheid van de kandidaturen
onderzoeken op 10 juni 2019.
Het examen zal plaatsvinden op 15 juni 2019 om 8.30 u in de Gemeentelijke Basisschool Boutersem,
Kerkomsesteenweg 45, 3370 Boutersem. Je voorziet hiervoor best de ganse dag.
De tijdelijke aanstelling is voorzien bekrachtigd te worden door het college op 18 juni 2019.
Meer info:
personeelsdienst:

secretariaat@boutersem.be
016 72 10 64

www.boutersem.be
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