Vacature
2 teamleiders VMBO
Guido staat voor christelijk onderwijs
waarin de Bijbel als Gods woord centraal
staat. Guido hecht veel waarde aan
de ontwikkeling van leerlingen tot
verantwoorde christenen, waarbij actief
burgerschap en sociale integratie van
leerlingen wordt bevorderd. Daarbij
staan vakkennis, vaardigheden, talenten
karakterontwikkeling centraal. Bij Guido
VMBO draagt men met elkaar bij aan de
ontwikkeling van de circa 500 leerlingen
en 60 medewerkers.
Zie ook: www.guido.nl.

Je staat dicht bij de praktijk van alle dag wat betekent dat je
als teamleider ook zelf les geeft.
Wat wij vragen
Kennis, ervaring en identiteit
•

Je hebt een HBO en/of academische opleiding succesvol
afgerond.

•

Je hebt een managementopleiding of bent bereid deze te
gaan volgen.

•

Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten.

•

Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid.

•

Je hebt affiniteit en ervaring met leerlingen die extra zorg
en ondersteuning nodig hebben.

•

Je draagt zichtbaar bij aan de identiteit van de school en
je bent overtuigd christen.

In verband met natuurlijk verloop en door de groei van het
aantal leerlingen zijn wij met ingang van schooljaar

Competenties

2019-2020 op zoek naar

•

Je bent een echte teamplayer en je geeft het goede
voorbeeld.

2 teamleiders onderbouw VMBO
(0,8 - 1,0 fte)

•

coachende manier leiding.
•
•
•

visie draag je bij aan de verbetering van de kwaliteit van

Je communiceert open met leerlingen, medewerkers en
ouders.

en ben je samen verantwoordelijk voor de locatie en vertaal
je onze plannen en ambities naar de dagelijkse praktijk. Met

Je bent daadkrachtig en besluitvaardig en neemt graag
initiatief.

het eerste of het tweede leerjaar. In totaal vormen vier
teamleiders samen met de directeur het locatiemanagement

Je bent resultaatgericht en spreekt mensen aan op het
halen van hun doelen.

Als teamleider geef je op een inspirerende en verbindende
manier leiding aan een hecht en professioneel team van

Je herkent het talent van je medewerkers en geeft op een

•

Je motiveert medewerkers en stimuleert hen in
ontwikkeling en samenwerking.

ons onderwijs. In alles wat je doet staat de leerling centraal.
Je vervult een belangrijke rol in de samenwerking binnen
je eigen team en met de andere teams en je bent een
verbinder naar leerlingen en hun ouders.

gelooft

www.guido.nl

Wat wij bieden
•

Een plezierige en dynamische omgeving waarin jij een grote rol speelt in veranderingen.

•

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VO.

•

Een salaris van maximaal € 5.430 bruto per maand (schaal 12/LD).

•

Een laptop van school of een aantrekkelijke regeling om zelf een device aan te schaffen.

•

De mogelijkheid om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.

•

Een contract voor een jaar met ingang van 1 augustus 2019 met uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie en sollicitatie
Wij verwachten van medewerkers dat ze overtuigd christen zijn, meelevend lid zijn van een kerkelijke gemeente en ons
identiteitsdocument van harte kunnen onderschrijven.
Reageren op deze vacature kan tot 18 maart 2019. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 26 maart. Een
assessment kan deel uitmaken van de procedure. Gezien de huidige samenstelling van het managementteam gaat bij gelijke
geschiktheid onze voorkeur uit naar een vrouw.
Voor verdere informatie kun je telefonisch contact opnemen met Marc-Jan Trouwborst (directeur)
Organisatie		

: GSG Guido

Contactpersoon		

: De heer Marc-Jan Trouwborst (directeur)

Telefoon		

: 06-226 781 71

Sollicitatiebrief en CV

: vacature@guido.nl

gelooft

www.guido.nl

