SCHOLENGROEP 5
IS OP ZOEK NAAR EEN
DIRECTEUR VOOR ONS
CLB TE MECHELEN.

Vacature CLB directeur

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waar leerlingen, ouders en het schoolteam terecht kunnen voor
informatie, hulp en begeleiding.
Het CLB hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle dienstverlening en bestaat uit professionele en gedreven medewerkers. Wij
werken samen in teamverband. Als multidisciplinaire specialisten dragen we bij tot een onderwijs-op-maat.

Functie

De directeur geeft vanuit visie vorm aan de opdracht van het CLB. De directeur realiseert de visie vanuit een verbindende
houding gebaseerd op het PPGO! en de visie van Scholengroep 5.
De directeur geeft vanuit gedeeld leiderschap vorm aan de opdracht en doelstellingen van het CLB met als doel maximaal
kwalitatieve leerlingenbegeleiding te realiseren.
De directeur geeft richting aan de organisatie en leiding aan de medewerkers. De directeur motiveert, inspireert en coacht
medewerkers zodat hun talenten, kennis en expertise optimaal benut worden ten voordele van de geboden dienstverlening.
De directeur participeert binnen een relevant netwerk met als doel kansen te creëren voor de eigen organisatie.
De directeur in het CLB neemt aldus verschillende rollen op: leider van het CLB, beleidsmaker, organisator, coach, netwerker
en professional.

Profiel

Jobgerelateerde competenties
- Je hebt een grondige kennis van de relevante regelgeving en opdrachten voor CLB, onderwijs, welzijn en gezondheid.
- Je hebt een grondige kennis van de multidisciplinaire werking van het CLB en erkent daarbij de toegevoegde waarde die
iedere discipline inbrengt.
- Je hebt een goed zicht op de structuur van het Vlaamse onderwijs-, welzijns- en gezondheidslandschap.
- Je hebt een goed zicht op de structuur van het GO! en de bevoegdheden van de CLB-directeur daarin.
- Je hebt kennis van en inzichten in mechanismen van sociale uitsluiting die invloed kunnen hebben op leerlingen, ouders en
personeelsleden en streeft daarbij een maximale kansenbevordering na.
- Je hebt een masterdiploma psychologische of pedagogische wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.

Persoonsgebonden competenties
-

Je bezit leiderschapskwaliteiten
Je bent een teamplayer
Je bent stressbestendig
Je draagt het PPGO! uit als ambassadeur. Je toont wederzijds respect.
Je handelt vanuit gelijkwaardigheid: elke leerling verdient de beste begeleiding
Je bent resultaatgericht
Je bent contactvaardig
Je werkt klantgericht
Je hebt een open blik
Je bent geëngageerd en betrokken
Je hebt een positieve ingesteldheid

Aanbod
-

Je krijgt de kans om je verder te ontplooien
Je werkt in een dynamische en professionele omgeving
Je krijgt ruime mogelijkheden voor ontwikkeling en vorming
Je werkt samen binnen een geëngageerd team
Je komt terecht in een mensgerichte organisatie met aandacht voor een goed evenwicht tussen privé en werk
Je ontvangt een loon volgens de wettelijke barema’s
Jouw anciënniteit opgebouwd in onderwijs of openbare diensten wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan
meegenomen worden
- Jouw plaats van tewerkstelling is Mechelen. Dit CLB is verbonden aan Scholengroep 5 en bedient de regio Mechelen,
Keerbergen en Heist-op-den-Berg.
- Het betreft een waarnemende aanstelling in een voltijdse betrekking met ingang van 16 augustus 2021 met kans op aanstelling
voor onbepaalde duur.

Solliciteren

- Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 28 mei 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 Michèle Vervotte via
michele.vervotte@sgr5.be .
- Na grondige screening van de kandidaturen, zal er een assessment georganiseerd worden in de week van 7 juni 2021.
- Selectiegesprekken zullen plaatsvinden zo snel mogelijk na het afleggen van het assessment.

Word directeur bij
CLB Mechelen
Solliciteer vandaag voor een job in
het onderwijs van morgen bij het GO!

