AFDELINGSLEIDER KLAS 1 EN 2

Het Huygens Lyceum is een school voor havo,

Minimaal 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 ga je leiding geven aan het onderwijsproces van de afdeling. Je ontwikkelt
beleid op één of meerdere beleidsthema’s in afstemming met de overige leden van de schoolleiding. Je geeft
leiding aan de docenten van de afdeling en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen. Je
bent binnen je afdeling verantwoordelijk voor de personele zorg, het personeelsbeheer en de personele
bezetting. Je geeft, afhankelijk van de grootte van je aanstelling, een aantal lesuren. Meer informatie vind je
in het functieprofiel.
WAT BRENG JIJ MEE?

Leidinggeven | Betrokken en innovatief | Resultaatgericht | Verbindend
Jij, als onze nieuwe afdelingsleider:
 hebt ervaring als leidinggevende in het onderwijs of als docent met beleidsmatige taken/ opdrachten;










neemt verantwoordelijkheid in leiderschap en hebt bij voorkeur een leiderschapstraining gevolgd of
bent bereid deze te volgen;
hebt affiniteit met de uitvoering en ontwikkeling van personeelsbeleid;
hebt een duidelijke en inspirerende visie op onderwijs en affiniteit met onderwijsinnovatie;
hebt duidelijke opvattingen over hoe je de ontwikkeling van het onderwijs verder weet te initiëren en
stimuleren;
bent in staat om als verbinder je team mee te nemen in je visie en plannen;
bent daadkrachtig en communicatief, zowel schriftelijk als mondeling zeer vaardig;
bent een doortastende persoonlijkheid met overwicht;
hebt minimaal een opleiding op hbo+ niveau gevolgd;
bent bij voorkeur een bèta docent gezien de huidige samenstelling van de schoolleiding.

ONS AANBOD
Minimaal 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 12
volgens de cao Voortgezet Onderwijs. Interesse? Reageren kan tot 24 augustus. De eerste gesprekken
vinden begin september plaats. Meer informatie via Rian Nendels ndl@huygenscollege.nl (vóór 15 juli en ná
18 augustus i.v.m. de schoolvakantie)
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.

