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Scholengroep 5 is de inrichtende macht van alle scholen van het Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap GO! in de regio Mechelen – Keerbergen – Heist-op-den-Berg.
Scholengroep 5 bestaat uit 35 instellingen (basisonderwijs – secundair onderwijs –
deeltijds kunstonderwijs – volwassenenonderwijs). Scholengroep 5 is op zoek naar een
voltijdse, enthousiaste, inspirerende Human Resource Manager

Directeur HRM
Je functie
 Je resulteert rechtstreeks onder de Algemeen Directeur
 Je bent een sparringpartner op het gebied van HRM en organisatie voor de
Algemeen Directeur
 Je bent verantwoordelijk voor het professionaliseren van de directies op HRgebied
 Je beheert en volgt de HR-processen op die centraal geregeld zijn
 Je bent in staat om de concepten om te zetten in structuren die werken
 Je ondersteunt de directies bij het voeren van een competentiegericht
personeelsbeleid en uitvoeren van procedures
 Je treedt op als contactpersoon/aanspreekpunt van de Scholengroep voor de
centrale diensten van het GO! op vlak van personeelsbeleid. In functie van
kennisdeling en expertise-ontwikkeling voor de Scholengroep neem je deel aan
het HR-lerend netwerk van het GO!
Je profiel
 Universitair werk- en denkniveau
 Opleiding in HRM, organisatie psychologie, personeelswetenschappen e.a. of
aantoonbare en vergelijkbare ervaring in HRM
HR-profiel van Scholengroep 5
Binnen het onderwijslandschap hecht Scholengroep 5 veel belang aan talent- en
competentiemanagement, selectie, coaching en opleiding van directies en
personeelsleden van scholen.
Een competentiemanagementsysteem is aanwezig en deels geïmplementeerd.
Deze ontwikkeling dient verder te worden uitgebouwd en te worden verankerd
in de organisatie. Hiervoor is een ervaren en open HRM-adviseur nodig, die past
bij de cultuur van de Scholengroep.
Tactisch schakelvermogen, echter ook besluitvaardigheid en visie zijn belangrijk.
Het implementeren van een modern HRM-beleid binnen de regels van een
onderwijsorganisatie vormt de uitdaging van deze functie.
Aanbod
 Een ethische en professionele onderwijsomgeving waar je zowel als mens en als
professional, wordt gewaardeerd.
 Een uitdagende functie met grote autonomie.
 Een boeiende job met een correcte verloning volgens niveau (criteria
Departement Onderwijs).
 Een contract van bepaalde duur (1 j.) met mogelijkheid tot verlenging naar een
contract van onbepaalde duur.
Scholengroep 5 verenigt de scholen van het GO! onderwijs
van de Vlaamse gemeenschap in de regio Mechelen, Heist-op-den-Berg en Keerbergen



Onderwijsvakantieregeling.

Interesse ?
Reageren door het mailen van een CV en motivatiebrief aan info@duinconsult.com en
kopie aan katrien.rodolf@sgr5.be. Sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.
Selectieprocedure:
1.
2.
3.
4.

CV en motivatiebrief
Gedigitaliseerde competentiegerichte selectieproef
Kennismakingsgesprek
Assessment

