Vacature directeur De Wijnpers - Leuven
provinciaal secundair onderwijs
Is een betekenisvolle baan iets voor jou? Heb jij een hart voor leerlingen en een sterke visie op
onderwijs? Neem de leiding over de provinciale school De Wijnpers in Leuven. Omgeven door tuinen
en natuur biedt deze open school een gespecialiseerd aanbod in arbeidsmarktgerichte richtingen en
richtingen met dubbele finaliteit.
Solliciteer ten laatste 8 mei 2022
Wat houdt de job in?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je ontwikkelt een toekomstgerichte onderwijsvisie.
Je bouwt de schoolorganisatie verder uit op basis van een efficiënt HRM-beleid.
Je geeft leiding aan het personeel en begeleidt hen. Je motiveert medewerkers en bouwt
samen met hen aan een open leeromgeving: een school waarop iedereen trots kan zijn.
Je waakt over het administratief, materieel en financieel beheer van de school en de
toepassing van de onderwijsregelgeving.
Je optimaliseert de afstemming tussen de verschillende afdelingen.
Je zorgt voor een gunstig studie- en leefklimaat voor de leerlingen.
Je zorgt voor onderwijskundige ondersteuning bij onderwijsprocessen.
Je communiceert vlot met leerlingen, ouders en leerkrachten en stimuleert ook die
communicatie tussen leerkrachten en ouders.
Je overlegt met interne en externe instanties in functie van een goede informatie-uitwisseling
en samenwerking.
Je verzorgt de public relations van de school en onderhoudt een netwerk aan contacten die
van belang zijn voor de school en het studieaanbod.

Waar ga je werken?
De Wijnpers
Mechelsevest72
3000 Leuven
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verplicht in het bezit van de vereiste diploma’s zoals vermeld op de website van het
departement onderwijs
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je werkt team- en leerlinggericht. Medewerkers motiveren en coachen geeft je energie.
Je verzoent uiteenlopende meningen en belangen en buigt weerstand om naar
samenwerking.
Je bent creatief en flexibel, staat open voor innovatie en denkt probleemoplossend.
Je communiceert vlot en duidelijk met verschillende doelgroepen: personeel, ouders,
leerlingen en externe partners van de school.
Je hebt een brede culturele, sociale en technologische interesse.
Je kent het wettelijke en reglementaire kader voor het (secundair) onderwijs grondig.
Je hebt ervaring met actuele didactische en pedagogische inzichten en de modernisering van
het secundair onderwijs.

In ruil bieden wij
Contract
• Voltijds
• Van 1 oktober 2022 tot en met 28 februari 2023: tijdelijke aanstelling in een niet-vacante
betrekking
• Vanaf 1 maart 2023: aanstelling in een vacante betrekking (met mogelijkheid tot benoeming)
Loon
•

Weddetoelage volgens de officiële barema's van de Vlaamse overheid. Check de
salarisschalen op de website van het departement onderwijs.

Voordelen
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding
• Terugbetaling van verplaatsingskosten gemaakt in het kader van jouw functie
• GSM en laptop voor beroepsdoeleinden
Hoe solliciteer je?
Stuur jouw kandidatuur ten laatste 8 mei 2022 (middernacht) naar wervingond@vlaamsbrabant.be.
Voeg volgende documenten bij je e-mail:
• Cv
• Motivatiebrief
• Kopie van de vereiste diploma’s/getuigschriften
Hoe verloopt de selectie?
De selectie bestaat uit:
• De screening van je cv
• Een preselectieproef bij meer dan 40 kandidaten
• Een schriftelijke proef op 25 mei 2022
• Een mondelinge proef op 8 juni 2022
• Een gedragsproef via assessment voorzien tussen 13 en 24 juni
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die drie jaar geldig is.
Wij discrimineren niet
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of
handicap.
Heb je nog een vraag over deze vacature?
• Over de jobinhoud en de selectieprocedure: Jan Boon, 0486 97 26 99,
jan.boon@vlaamsbrabant.be
• Bijkomende informatie over de school en het provinciebestuur:
o www.dewijnpers.be
o www.vlaamsbrabant.be

