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Afdelingsleider

Olympia is een school voor alle vmbo-niveaus.
Daarnaast is er een havo-klas voor leerjaar 1

Focus op personeel en leerlingen

en leerjaar 2.
Goed onderwijs in een fijn pedagogisch klimaat,
daar staat en gaat Olympia voor!
Olympia blinkt uit in maatwerk voor leerlingen
die extra begeleiding nodig hebben.

OMSCHRIJVING
Het team van Olympia is in ontwikkeling. De docenten van Olympia willen toegroeien naar een verdere vorm
van zelforganisatie. De 45 docenten van Olympia gaan samenwerken in 3 teams. Elk team heeft haar eigen
aandachtsgebied. De twee afdelingsleiders zijn ‘op afstand’ dichtbij om de teams te ondersteunen. Als onze
nieuwe afdelingsleider draag je zorg voor het personeel en de leerlingen van Olympia. Samen met de
afdelingsleider Onderwijs en Examens en de locatiedirecteur vorm je de schoolleiding. Meer informatie vind je
in het functieprofiel.
WAT BRENG JIJ MEE?

Leidinggeven | Betrokken | Warm zakelijk | Verbindend
Jij, als onze nieuwe afdelingsleider:
 geeft leiding en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekscyclus van 45 docenten;
 weet collega’s en leerlingen te stimuleren en waarderen;
 bent in staat om de kwaliteiten van collega’s te zien en hen op deze kwaliteiten in te zetten;
 bent het aanspreekpunt voor docentcoaches en leerlingbegeleiders;
 bent verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van nieuwe collega’s;
 adviseert de schoolleiding op het gebied van personele zaken;
 bent verantwoordelijk voor het proces van aanmeldingen van nieuwe leerlingen;
 voert de gesprekken met ouders en leerlingen als daar aanleiding toe is;
 bent daadkrachtig en communicatief, zowel schriftelijk als mondeling, zeer vaardig;
 werkt gestructureerd, vanuit rust, reinheid en regelmaat, volgens de visie van de school;
 kent de leerlingenpopulatie vmbo goed en weet te motiveren waarom te kiezen voor Olympia;
 weet grenzen te stellen;
 bent enthousiast, betrokken en ’warm’ zakelijk;
 hebt ervaring met onderwijs en leidinggeven in het voortgezet onderwijs (bij voorkeur vmbo);
 beschikt over relevante competenties op het gebied van P&O.
ONS AANBOD
1 FTE | ruimte voor autonomie en ontwikkeling | start 1 januari 2021
Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling in schaal 12 volgens
de cao Voortgezet Onderwijs. Interesse? Reageren kan tot 1 september. De eerste gesprekken vinden plaats
op 3 en 7 september. Meer informatie (vóór 15 juli en ná 18 augustus i.v.m. de schoolvakantie) via Charlotte
Gielen glc@huygenscollege.nl.
www.olympiadatzijnwij.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.

