HOOFD BEDRIJFSVOERING

Het Huygens Lyceum is een school voor havo,

0,8 FTE

Goed onderwijs staat voorop bij het Huygens:

atheneum en gymnasium.

uitdagend en inspirerend.
Voor excellente leerlingen bieden we het
Denkkracht-programma aan.
Sinds 2019 is het Huygens Lyceum
Brainportschool.

TAAKOMSCHRIJVING
Als onze nieuwe medewerker draag je zorg voor het reilen en zeilen van de organisatorische processen in
en rond de school. Je ziet wat er bedrijfs- en procesmatig nodig is om onderwijs binnen het Huygens Lyceum
nog beter tot uitvoering te brengen én acteert hier proactief op. Je hebt goede ideeën als het gaat om
financiën, huisvesting, administratie, formatie en je beleeft er plezier aan hierin mee te werken en te denken.
Je geeft leiding aan verschillende medewerkers met eigen verantwoordelijkheden én je kunt gelijktijdig naast
hen staan en samen de organisatie versterken. Als hoofd bedrijfsvoering analyseer je primaire processen en
vertaal je deze naar secundaire ondersteunende processen. Meer informatie vind je in het functieprofiel.
WAT BRENG JIJ MEE?

Leidinggeven | Plannen en Organiseren | Resultaatgericht | Verbindend
Jij, als ons nieuwe hoofd bedrijfsvoering:
 adviseert de schoolleiding op het gebied van inkoop, facilitaire, financiën en formatie:









versterkt planning en control (rooster, Magister, Zermelo) in de organisatie en je borgt de
systeemkant;
geeft uitvoering aan en bewaakt het financiële budgetbeheer van de school
kunt goed schakelen tussen alle lagen in onze school en werkt hierin verbindend;
werkt graag zelfstandig en haalt er plezier uit om evenementen, zoals een diploma-uitreiking en
ouderavonden goed te organiseren;
bent daadkrachtig en communicatief, zowel schriftelijk als mondeling zeer vaardig;
beleeft er plezier aan anderen te ondersteunen, je bent enthousiast en betrokken;
hebt relevante werkervaring en een relevante opleiding op Hbo-niveau gevolgd
hebt bij voorkeur ervaring met nieuwbouw en verhuizingen.

ONS AANBOD
0,8 FTE | Ruimte voor autonomie en ontwikkeling | Start schooljaar 2020-2021
Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling in schaal 10
volgens de cao Voortgezet Onderwijs. Interesse? Reageren kan tot 3 juni. Meer informatie via Charlotte
Gielen glc@huygenscollege.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 8 t/m 12 juni.
www.huygenslyceum.nl
www.christiaanhuygenscollege.nl
Het CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE heeft een passie voor
onderwijs. Deze passie is zichtbaar op onze drie scholen, is voelbaar
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in de lessen die we geven en is meetbaar in de motivatie van onze
medewerkers.

