CONRECTOR

0,8 – 1,0 FTE

Wij zijn op zoek naar een conrector die de doelen en onderwijsvisie van het Niftarlake
College deelt en kan vertalen naar de eigen portefeuilles. De conrector heeft in ieder
geval de portefeuilles HRM en Passend Onderwijs. De conrector draagt zorg voor de
formatie in nauwe samenwerking met de rector.
Het Niftarlake is een lerende organisatie in ontwikkeling. In ons schoolplan 2016-2020
hebben we ons ten doel gesteld om in 2020 een professionele en lerende organisatie willen
zijn. Een professionele onderwijsorganisatie is een organisatie die vanuit de visie ruimte
geeft aan zijn medewerkers om vorm te geven aan de gestelde doelen van de organisatie.
Professionals dragen verantwoordelijkheid en hebben invloed én zeggenschap over de
inhoudelijke uitwerking van visie en doelen. De cultuuromslag die hierbij hoort is in volle
gang. De conrector stuurt vanuit een visie op onderwijs op integraal personeelsbeleid en
geeft samen met de rector het leiderschap vanuit de schoolleiding hierop vorm.
De conrector wordt in de portefeuille HRM ondersteunt door een P&O functionaris op
schoolniveau en een P&O adviseur vanuit de Willibrord stichting.
De conrector stuurt de zorgcoördinator operationeel aan en is verantwoordelijk voor het
beleid op het gebied van passend onderwijs. De afdelingsleiders dragen daarbij integrale
verantwoordelijk voor onderwijsresultaten en begeleiding in hun afdeling. Het Niftarlake
College wil voor alle leerlingen de passende begeleiding en differentiatie bieden. Daarmee
is Passend Onderwijs een portefeuille die nauw aansluit op de onderwijs en de HRMportefeuille. Het schoolondersteuningsplan is te vinden op de website van het Niftarlake
College.
De schoolleiding bestaat uit twee directieleden (rector en conrector) en 4 afdelingsleiders.
Deze schoolleiding functioneert als lerend team en werkt aan het ontwikkelen van
leiderschap dat past bij een lerende organisatie. Leren van elkaar en samen vormgeven
aan het beleid is hier een groot onderdeel van.
De conrector is leidinggevende van een aantal OOP-ers in de organisatie.
We zoeken een conrector met het volgende profiel:
•
•
•
•

Motiveert, inspireert en geeft professionele ruimte aan collega’s;
Is creatief en innovatief;
Empathisch;
Is in staat om draagvlak te creëren;

•
•
•
•
•
•

Kan bruggen bouwen en tactvol optreden;
Bevordert de samenwerking en is kwaliteitsbewust;
Is een stevige persoonlijkheid;
Is besluitvaardig, daadkrachtig en koersvast;
Heeft gevoel voor humor en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen;
Is integer, straalt vertrouwen uit en heeft uitstekende communicatieve
vaardigheden;

•
•
•
•

Heeft een academisch denk- en werkniveau;
Heeft strategisch denkvermogen en visie op onderwijs;
Heeft ervaring als conrector/ afdelingsleider;
Is in staat om integraal naar de organisatie te kijken en verschillende portefeuilles
aan elkaar te verbinden;
Heeft kennis en ervaring met het aansturen van veranderingsprojecten;
Heeft kennis van bedrijfsvoering (bijv. Financiën, HRM).

•
•

Voor het algemene profiel van onze medewerkers en de doelen en visie van de school
verwijzen wij naar de algemene inleiding op deze site over werken bij het Niftarlake
College.
Waardering van deze functie is in schaal 13 volgens de CAO-VO.
Procedure
Uw sollicitatie kunt u richten aan de rector, dhr. J. van Deursen,
via sollicitatie@niftarlake.nl.
Neem voor meer informatie over de functie contact op met Lisette Smallenburg,
personeelsfunctionaris, via 085-7608300 of smb@niftarlake.nl.
De sluitingstermijn voor de vacature is maandag 15 oktober.
De eerste ronde gesprekken staan gepland op maandag 29 oktober. De tweede ronde
gesprekken staan gepland op woensdag 31 oktober.
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, interne kandidaten hebben bij
gelijke geschiktheid voorrang.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

