Vacature: Teamleider PRO Emmen, 1,0 FTE. (Herhaalde oproep).

PRO Emmen is op zoek naar een ervaren en enthousiaste teamleider (M/V)

Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o., PRO Emmen, is een school voor praktijkonderwijs en
is een zelfstandige stichting. De school verzorgt het onderwijs voor 371 leerlingen. Totaal
werken er 63 collega’s, 52 fte.
Wij zoeken met ingang van 1 augustus 2019 een nieuwe teamleider.
PRO staat naast praktijkonderwijs ook voor Positief, Respectvol en Ontdekkend.
PRO Emmen hanteert een verticale verdeling binnen de organisatie. Hierdoor bestaat de school uit
twee zuilen, verdeeld over twee teamleiders. Deze zuilen lopen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 5.
De teamleider geeft leiding aan 26 collega’s binnen deze zuil, waaronder ook de beroepsgedeeltes
“economie” en “zorg & welzijn”. Daarnaast horen bij deze functie o.a. de schoolbrede portefeuilles
roosters en plaatsing leerlingen.
Ontstaan van de vacature:
Deze vacature is ontstaan wegens het stoppen van de vorige teamleider. De vacature wordt gelijktijdig voor zowel in- als externe kandidaten opengesteld.
Meer informatie:
De salariëring is conform schaal LD/12 CAO VO. Vooralsnog gaat het om een aanstelling voor één jaar
met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
De teamleider:









draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs;
geeft richting aan beleidsontwikkeling en inspireert het team;
verzorgt de gesprekscyclus voor de teamleden en draagt zorg voor resultaatgerichte sturing;
maakt deel uit van het managementteam en is in staat om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beleid van de school te nemen;
draagt verantwoording voor één of meerdere schoolbrede dossiers;
heeft kennis van beroepsgerichte vakken en arbeidstoeleiding;
voelt zich verantwoordelijk en zet zich in voor de brede gang van zaken van de school;
heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.

De volgende kennis en vaardigheden worden verwacht:
•
•
•
•
•
•

brede en verdiepte vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en
vaardigheden;
brede kennis van onderwijskunde en de toepassing daarvan in het voortgezet onderwijs;
inzicht in de (onderwijskundige) ontwikkelingen van de leerlingenzorg en hulpverlening;
vaardigheid in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën binnen de schoolorganisatie en bij de samenwerkingspartners;
vaardigheid in het opstellen, organiseren en begeleiden van uitvoeringsplannen en
onderwijskundige (werk)processen;
ervaring met het coachen van professionals in een schoolorganisatie.

De teamleider:









beschikt over academisch werk- en denkniveau;
heeft affiniteit met de doelgroep;
heeft ervaring als teamleider, binnen het vo/pro is een pré;
heeft ervaring in het leiden van transities;
heeft een onderwijsbevoegdheid geldend voor het voortgezet onderwijs;
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
is proactief, flexibel en accuraat;
is deskundig en betrokken binnen het MT en het team.

Procedure:





Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure.
Wilt u nadere informatie ontvangen over deze vacature en procedure dan kunt u in contact
treden met Nico van Luik, directeur/bestuurder PRO Emmen, tel. 06-23344640.
Wilt u stukken ontvangen ter voorbereiding en ter verdieping, dan kunt u hiertoe een
verzoek indienen via vacature@pro-emmen.nl.
De sollicitatiebrief en het curriculum vitae kunt u mailen naar vacature@pro-emmen.nl.

Belangrijke data:




Eerste sluitingsdatum voor het versturen van uw sollicitatiebrief en c.v.: vrijdag 22 maart
2019.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 14, 1 t/m 5 april 2019.
De assessments vinden plaats in de week 15, 8 t/m 12 april 2019.

Mocht er uit de eerste sollicitatieronde geen geschikte kandidaat naar voren zijn gekomen, dan zal er
een vervolg ronde worden gestart.

