‘t Talent maakt onderdeel uit van EBC Centrum (samen met bs De Heijcant, de
peuteropvang en BSO van De Plu). Er zitten rond de 100 leerlingen met hun eigen
ondersteuningsbehoefte op ‘t Talent. Het welbevinden van kinderen en het
pedagogisch klimaat staan bij ons hoog in het vaandel.
Stichting Samenwerkingsbestuur voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs
Schijndel (SKOPOS) zoekt voor bs ’t Talent met ingang van het schooljaar 19/20 een

Inspirerende, ondernemende & ambitieuze

Locatieleider
24 tot 40 uur p/w (directietaken in combinatie met zorg en of lesgevende taken)
“Ben jij ondernemend en kleur je graag buiten de lijntjes?”
De locatieleider die wij zoeken krijgt een unieke kans om met de directeur en het team
verder te bouwen aan een prachtige school. Wij bieden een leuke uitdagende baan met
veel ruimte om jezelf te ontwikkelen op een manier die bij jou en jouw talenten past. Wij
zoeken een locatieleider die:
 een onderwijsbevoegdheid en lesgevende ervaring heeft;
 een managementopleiding heeft of bereid is deze te volgen;
 kennis van en ervaring met onze doelgroep heeft;
 actief betrokken is en verbeteringsprocessen initieert en begeleidt;
 goed in staat is kinderen, ouders en het team te motiveren;
 een positieve grondhouding heeft en gevoel voor humor;
 betrouwbaar is en vertrouwen wekt;
 doorzettingsvermogen en lef heeft;
 uitstekend kan samenwerken;
 fouten durft te maken en nooit is uitgeleerd;
 innovatief is, van de gebaande paden durft af te wijken en out of de box denkt;
 flexibel is en openstaat voor verschillende ideeën.
Meer informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij mw. S. Jägers, directeur van EBC
Centrum. U kunt haar bereiken via het emailadres s.jagers@skoposschijndel.nl of kijk op
onze website www.t-talent.nl voor meer informatie over de school.
Procedure en sollicitatie
De gespreksronde(n) vindt/vinden plaats in week 20, vermoedelijk op maandag 13 mei en
donderdag 16 mei.
Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid cv kunt u tot uiterlijk 6 mei 2019 sturen naar
s.jagers@skoposschijndel.nl, t.a.v. de voorzitter van de benoemings– en adviescommissie,
mevr. S. Jägers.
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