VZW IMPULS
Sint Salvatorstraat 14A
9000 Gent
Vacature

Directeur Vrije Basisschool De Mozaïek (m/v) te Gent
De Basisschool De Mozaïek is gelegen in de 19de eeuwse gordel vlakbij het oude hart van Gent. De
Mozaïek bestaat uit drie gelijkgestemde en bloeiende scholen, elk met een eigen aanpak en specifieke
leerlingenpopulatie: de vestiging Sint-Margrietstraat, de vestiging Kaprijkestraat / Blaisantvest en de
vestiging Het Klaverblad, Zalmstraat.
De Mozaïek is een school met een vooruitstrevende en maatschappelijk geëngageerde aanpak.
Het schoolteam heeft heel wat expertise opgebouwd met veranderende en verscheiden
leerlingengroepen.
In elke vestiging zijn de speerpunten van de werking: dynamische samenwerking met ouders, proactieve interactie met de buurt, geloof in de leerbaarheid van elk kind, de creatieve leerkracht die het
verschil maakt, een uitgebouwde zorgwerking en een goed samenwerkend leerkrachtenteam binnen
een lerende school.
Het opvoedingsproject van De Mozaïek is gestoeld op zeven basiswaarden: gastvrijheid, openheid,
solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie. Het zijn de ankerpunten voor de
schoolontwikkeling nu en in de toekomst.
De Mozaïek behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijsnet Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De Mozaïek is op zoek naar een Directeur schoolbeheer
Functieomschrijving
Als directeur schoolbeheer sta je in voor de uitwerking en uitvoering van het beleid van de school op
het vlak van ICT, logistiek en infrastructuur, administratie, financiën, juridische thema’s, veiligheid,
gezondheid en milieu.
Je ondersteunt ook processen van school- en onderwijsontwikkeling, medewerkersbeleid,
professionalisering en kwaliteitszorg samen met de pedagogisch directeur.
Het directieteam, pedagogisch directeur en directeur schoolbeheer, is verantwoordelijk voor het
realiseren van de visie en het pedagogisch project van de school.
Profiel
 Je kan je tenvolle vinden in de visie en de werking van De Mozaïek. Je bent maatschappelijk
bewogen en open en kritisch m.b.t. maatschappelijke en onderwijskundige tendensen.
Je ondersteunt loyaal het christelijk opvoedingsproject.
 Je hebt minstens een bachelordiploma en je beschikt over een bewijs van pedagogische
bekwaamheid. Je hebt ook pedagogische ervaring of gelijkwaardig. Financiële en/of
technische belangstelling en ervaring is een meerwaarde.
 Je bent pragmatisch en resultaatgericht ingesteld.
Met het team zorg je voor de optimale sturing en uitvoering van processen. Je kan plannen,
organiseren, delegeren en opvolgen. Je communiceert helder en strategisch.
 Je kan processen van vernieuwing en verandering (bege)leiden en deze verankeren in de
schoolorganisatie.




Je hanteert een coachende en participatieve leiderschapsstijl. Je stemt acties af op de noden
en behoeften en zorgt voor efficiënte en professionele dienstverlening in elke vestiging. Je
bent ook netwerkgericht.
Je kan goed samenwerken.
Daarbij geef je blijk van een grondhouding van loyaliteit, verantwoordelijkheidszin, soepelheid,
eerlijkheid, respect, moed, openheid en leerbereidheid.

Aanbod
- Een voltijds contract vanaf 1 september 2016 in een open ambt van directeur basisonderwijs.
- Je komt terecht in een dynamische school waar ruimte is voor initiatief en professionele groei.
- Je takenpakket kan gaandeweg worden aangevuld met opdrachten die aansluiten bij je interesses
en talenten.
- Je kan genieten van ondersteuning vanuit het netwerk van de Tabor-groep en
scholengemeenschap Bab(b)el.
Interesse
Interesse? Schets in een sollicitatiebrief en cv, je talenten en je motivatie en verduidelijk hoe het
profiel van deze vacature bij jou past.
Praktisch?
Stuur je kandidatuurstelling per e-mail vóór vrijdag 15 april naar de voorzitter van het schoolbestuur,
de heer Rik De Wulf. E-mail: basisschool@demozaiek.be .
Op basis van de brief en de cv zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden,
krijgen een uitnodiging voor een gesprek.
Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure.
Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je telefonisch contact opnemen met de directie
Frank Billiet 0495 600 976 en Daan Mouton 0496 321 617.
Voor meer informatie over Basisschool De Mozaïek: www.demozaiek.be

