De gemeente Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor de aanstelling van een:

V O L T I J D S D I R E C T E U R B A S I S O N DE R W I J S
Opdracht
In samenwerking met het schoolteam ben je verantwoordelijk voor kwaliteitsvol onderwijs.
Vanuit je deskundigheid motiveer en stimuleer je het schoolteam, ondersteun je het in de
uitvoering van taken en geef je vorm aan het pedagogisch project van de school.
Je wakkert een optimale communicatie aan en werkt constructief samen met de ouders, het
gemeentebestuur en de gemeentediensten, evenals met de directie van de gemeentelijke
basisscholen van Blanden en Oud-Heverlee.
Profiel en selectieprocedure
zie website www.oud-heverlee.be/vacatures
Specifieke voorwaarden
- minstens in het bezit zijn van een bachelor diploma
- beschikken over een attest van deelname aan een opleiding voor kandidaat directeurs
en/of beginnende directeurs bij OVSG
- op de uiterste datum van indienen van de kandidaturen, met name op 31 mei 2019, een
dienstanciënniteit van minstens 5 jaar in het onderwijs verworven hebben
- slagen voor de selectieproeven.
Aanbod
Wedde volgens het geldende barema (schaal 879)
minimum 3.604,42 euro - maximum 5.398,44 euro (bruto jaarsalaris 100%)
Vacante betrekking met ingang van 1 september 2019
Geslaagde, doch niet aangestelde kandidaten, worden opgenomen in een werfreserve voor
de duur van 3 jaar.
Interesse?
Bij je kandidatuur dient een curriculum vitae, een kopie van alle diploma's en getuigschriften
(minstens bachelor), eventueel een pedagogisch bekwaamheidsbewijs, een uittreksel uit het
strafregister (model 596.2 - niet ouder dan 3 maanden op 31 mei 2019), een bewijs van
minimum 5 jaar dienstanciënniteit in een onderwijsopdracht, een attest van deelname aan
een opleiding voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeur bij OVSG en een
nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie of van de
Europese Vrijhandelsassociatie) of een vrijstelling hebben verkregen, gevoegd te worden.
Wij verwachten de kandidaturen uiterlijk op 31 mei 2019 via mail op secretariaat@oudheverlee.be of per post of bij overhandiging aan de dienst secretariaat, Gemeentestraat 2,
3054 Oud-Heverlee.

