Vacature
Ons sbo is op zoek naar een

(Toegevoegd) directielid*
Voor 32 uur per week (wtf 0,8) met mogelijkheid tot uitbreiding naar 40 uur (wtf 1) met
lesgevende taken.
*) In het huidige functiehuis van INOS is de functie adjunct-directeur niet opgenomen.
Als onderdeel van ons management opleidingstraject kennen we wel de tijdelijke
functie van toegevoegd directielid. Dit betreft een tijdelijke status tot dat de functie
adjunct-directeur geformaliseerd is.

“Ons sbo, bij ons worden de gewoonste dingen bijzonder”.
Ons sbo is een school voor speciaal basisonderwijs in Breda en onderdeel van stichting
INOS. De school telt 330 leerlingen verdeeld over 22 groepen met ruim 60 personeelsleden.
Op Ons sbo wordt vanuit de kernwaarden Samen, Op eigenwijze en Toekomstgericht,
gewerkt met de overtuiging dat elke leerling bijzonder en uniek is. Alle leerlingen komen
met een unieke ondersteuningsvraag naar onze school. We bieden daarom onderwijs op
maat, passend bij de mogelijkheden van de leerling. Ons sbo is een van de drie sbo-scholen
binnen het RSV-Breda.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

•
•

Je hebt een onderwijsbevoegdheid / pabodiploma en een aanvullende Masteropleiding
gericht op management en leiderschap of de bereidheid tot het volgen hiervan.
Je hebt ervaring in het leidinggeven op een school bij voorkeur in een groot team.
Je bent communicatief vaardig, kunt coördineren en inspireren om zo het beste uit het
team te halen en krachtige verbindingen te leggen.
Je bent onderwijskundig onderlegd, draagt en ontwikkelt op planmatige wijze de
onderwijsvisie van de school.
Je neemt samen met het MT op transparante, open en doortastende wijze beslissingen
die de school richting geven, op koers houden en bewaak de voortgang van de
processen.
Je hebt kennis van financiën en budgetbeheer.
Je voert voortgangsgesprekken met medewerkers.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
Salarisschaal L12 – A12
Een team dat gaat voor kansrijke leerlingen
Als lid van de directie denk je actief mee over de ontwikkelingen, zowel
onderwijskundig, beleidsmatig als strategisch
Ruimte voor initiatieven en ontplooiing
Mogelijkheden tot aanvullende studies
De mogelijkheid om samen met Ons sbo inhoud te geven aan het Koersplan RSV

NB: Een assessment kan afhankelijk van de leidinggevende ervaring onderdeel uitmaken
van de sollicitatieprocedure.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website www.onssbo.nl
of contact opnemen met Martin Heeffer, voorzittend directeur Ons sbo, via
Martin.heeffer@inos.nl

Interesse
Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 5 april a.s. per mail richten aan: werken@inos.nl
Gesprekken met de selectiecommissie zijn op woensdag 15 april a.s. vanaf 19.00 uur
gepland en vinden plaats op het bestuursbureau van INOS, Reduitlaan 31 te Breda. De
gesprekken met de benoemingsadviescommissie volgen op maandag 20 april a.s. vanaf
19.00 uur op Ons sbo, Ruusbroecstraat 21 te Breda. Het arbeidsvoorwaardengesprek is
daarna op woensdag 22 april om 10.30 uur, op Reduitlaan 31 te Breda.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

