
 

 

Vacature adjunct-directeur 

Scholengroep 5 is op zoek naar een adjunct-directeur voor het Atheneum Heist campus ’t 

Atelier. 

 

Functie 

De adjunct-directeur maakt deel uit van een directieteam. Ieder van hen is verantwoordelijk 
voor een deelaspect in de organisatie van de school. De directieleden bepalen samen het beleid 
van GO! Atheneum Heist. 

De adjunct-directeur is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van AH Heist campus 

’t Atelier.  

De adjunct-directeur geeft richting aan de organisatie en leiding aan de medewerkers. De 
adjunct directeur motiveert, inspireert en coacht medewerkers zodat hun talenten, kennis en 
expertise optimaal benut worden.  

De adjunct-directeur participeert binnen een relevant netwerk met als doel kansen te creëren 
voor de eigen organisatie. 

De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor volgende zaken: het professionaliseringsbeleid, 
het sanctioneringsbeleid, de coördinatie van de externe partners, het stage- en GIP-beleid, het 
duaal leren. 

 

 

 



Profiel 

Jobgerelateerde competenties 

Je hebt affiniteit met de sectoren waarin ‘t Atelier voltijdse, duale en deeltijdse opleidingen 

aanbiedt.  

Je bent vertrouwd met de werking van BSO, DBSO en duaal leren. 

Je hebt een grondige kennis van de relevante regelgeving. 

Je hebt kennis van het aanbod arbeidsmarktgerichte opleidingen binnen campus ’t Atelier en 

blijft steeds op zoek gaan naar nieuwe partners. 

Je denkt mee op beleidsniveau en bent niet afgeschrikt door het nemen van 

verantwoordelijkheid. 

Je hebt een  master of bachelor diploma. 

Persoonsgebonden competenties 

Je bezit leiderschapskwaliteiten  

Je bent een teamspeler 

Je bent stressbestendig 

Je draagt het PPGO! uit als ambassadeur. Je toont wederzijds respect. 

Je bent resultaatgericht 

Je bent contactvaardig  

Je hebt een open blik  

Je bent geëngageerd en betrokken 

Je hebt een positieve ingesteldheid 

 

Aanbod 

Je werkt in een dynamische en professionele omgeving 

Je krijgt ruime mogelijkheden voor ontwikkeling en vorming 

Je werkt samen binnen een geëngageerd team 

http://www.g-o.be/samen-leren-samenleven-ons-ppgo/


Je ontvangt een loon volgens het wettelijke barema 

Jouw anciënniteit opgebouwd in onderwijs of openbare diensten wordt gevalideerd. Andere 
relevante ervaring kan meegenomen worden 

Jouw plaats van tewerkstelling is Heist-op-den-berg. 

Het betreft een voltijdse betrekking met ingang van 1 september 2021 met kans op aanstelling 
voor onbepaalde duur. Er wordt wel verwacht dat je aan de slag gaat vanaf 16 augustus 2021. 

Solliciteren 

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met maandag 14 juni 2021 via aangetekend 
schrijven t.a.v. Geert Van Hoof, algemeen directeur Scholengroep 5. 

Voor meer informatie betreffende de samenstelling van het dossier neemt u contact op met 
Katrien Rodolf via  katrien.rodolf@sgr5.be . 

Voor meer informatie betreffende de inhoud van de vacature neemt u contact op met Jan 
Reymenants via directie@atheneumheist.be . 

Na grondige screening van de kandidaturen, zal er een assessment georganiseerd worden in de 
week van 21 juni 2021. 

Selectiegesprekken zullen plaatsvinden zo snel mogelijk na het afleggen van het assessment. 
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