Stichting brede scholen Appingedam is een overkoepelende stichting, die zich bezig
houdt met het beheer van de gebouwen en terreinen van de Kindcentra in Appingedam.
In de stichting participeren Stichting openbaar onderwijs Marenland, Stichting Christelijk
Primair Onderwijs Noorderkwartier en Stichting Kids2b.
De stichting regelt het beheer van kindcentrum Opwierde en Olingertil in Appingedam.
Elk kindcentrum heeft een eigen Management Team (MT), bestaande uit leidinggevende
functionarissen van elke organisatie.
Naast de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers is in elk kindcentrum ook een team
van conciërges en schoonmaaksters in eigen dienst, die aangestuurd wordt door een
hoofdbeheerder.
Met ingang van 1 oktober zoekt de stichting een

Hoofdbeheerder ( 0,5 FTE, schaal 6 / 7 CAO PO )
De inschaling is een voorlopige inschaling en is afhankelijk van ervaring en definitieve
functiewaardering.
De aanstelling wordt aangegaan met een proeftijd van 6 maanden en wordt bij goed
functioneren omgezet naar een vast dienstverband.
Wat vragen wij van jou?
- Je beschikt over een MBO werk en denkniveau;
- Je hebt affiniteit met het onderwijs;
- Je beschikt over de volgende eigenschappen: ondernemerschap, innovatiekracht,
flexibiliteit en je bent zeer kwaliteit- en veiligheidsbewust;
- Je hebt een oplossingsgerichte- en positieve instelling en je bent in staat om de
facilitaire medewerkers aan te sturen en mee te nemen in verbeterprocessen;
- Je hebt een flexibele instelling en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
- Vakinhoudelijk ben je sterk. Je hebt inzicht op het gebied van personele en
organisatorische vraagstukken en bent ook goed op de hoogte van wet- en
regelgeving in jouw vakgebied.
- In je werk ben je proces- en resultaatgericht en accuraat. Jouw flexibiliteit kenmerkt
zich doordat je snel kunt schakelen tussen situaties;
Als deze vacature je aanspreekt en je je hierin herkent, horen wij graag van je!
Solliciteren kan tot 20 september 2019.
Je sollicitatiebrief kun je richten aan:
José van Zuylen; Personeelsadviseur van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;
josevanzuylen@marenland.org
Een uitgebreide functieomschrijving kun je vinden op de websites:
www.marenland.org
www.noordkwartier.nl

