Ben je geboeid door de lokale overheid? Heb je oog voor onderwijs en kinderen? Straal je door je
kennis gezag en autoriteit uit? Ben je een people manager die graag initiatief neemt? Dan is dit de
job voor jou. Lint is een residentiele gemeente gelegen op de as Brussel-Antwerpen, Lier en
Mechelen zijn vlakbij!
Het lokaal bestuur van Lint gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

DIRECTEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - VOLTIJDS
SALARISSCHAAL 828 - STATUTAIR

FUNCTIE
Als directeur van de gemeentelijke basisschool neem je de efficiënte en doelgerichte leiding in de
onderwijsinstelling. Je staat in voor de optimale dagelijkse werking ervan met het oog op het behalen
van de doelstellingen conform het pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan.
•
•
•

voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsbeleid voor wat betreft
het basisonderwijs
uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen opgelegd aan de onderwijsinstelling
de kwaliteit bewaken binnen de onderwijsinstelling.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

op een professionele wijze voorbereidingen treffen en adviezen geven voor een goede
schoolwerking
plannen en organiseren om een dagelijkse vlotte werking van de school te waarborgen
via gelijkgerichte visie de school leiden om tot een functionele, pedagogische en didactische
werking te komen
de nodige acties ondernemen om het financieel beheer conform de beschikbare financiële
middelen te managen. Verzekeren dat aan alle administratieve verplichtingen wordt voldaan
het welzijn van de leerlingen bevorderen
als aanspreekpunt en spreekbuis van de school fungeren om alle communicatie te kanaliseren
planning, organisatie en uitvoering van specifieke schoolgebonden activiteiten opvolgen
op de hoogte blijven van actuele en nieuwe onderwijsdossiers en pedagogisch didactische
vernieuwingen met het oog op hedendaags onderwijs. De invulling van de eigen opdracht
verbeteren.

VOORWAARDEN
•
•
•
•

beschikken over minimaal een diploma van het niveau bachelor en een bewijs van
pedagogische bekwaamheid zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van
27/06/1990
de kandidaten dienen te voldoen aan de nationaliteitsvereiste, namelijk onderdanen van een
lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie zijn
de kandidaten dienen de burgerlijke en politieke rechten te genieten
op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar verworven
hebben in het gesubsidieerd onderwijs als lid van het personeel van het kleuter-, lager- of
basisonderwijs.

•
•
•
•
•
•
•

in vast verband benoemd zijn, in het onderwijs in één van de wervings-, selectie- of
bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt
beantwoorden aan het schoolspecifiek profiel van directeur
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
beschikken over een gunstige beoordeling van de ‘tijdelijke aanstelling in afwachting van vaste
benoeming’
Er is een proefperiode voorzien die overeenkomt met de maximale duur zoals bepaald in
artikel 42, §1, c) van het decreet rechtpositie personeel gesubsidieerd onderwijs
slagen voor de selectieprocedure dat bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en
een psychosociaal-technisch assessment.
kandidaten die al geslaagd zijn voor een selectieproef voor directeur basisonderwijs kunnen
geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van deelname aan de selectieproeven, met
uitzondering van het assessment.

INTERESSE? SOLLICITEER METEEN!
Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de
selectieprocedure kan je terugvinden op www.lint.be.
Voor alle andere informatie kan je contact opnemen met Erik Prims – 0496 53 61 26.
Solliciteren kan elektronisch via personeel@lint.be of door een gemotiveerd schrijven met cv, een
uittreksel uit het strafregister, een kopie van alle gevraagde diploma’s, een bewijs van relevante
beroepservaring en een kopie van het rijbewijs, tot en met 18 juni 2019 (poststempel geldt als
bewijs) te sturen naar het Lokaal bestuur Lint – Koning Albertstraat 41 - 2547 Lint.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van maximum 2 jaar.
We garanderen een strikt vertrouwelijke en correcte behandeling van je sollicitatie.

