Het Huygens Lyceum is een school voor havo,

ROOSTERMAKER 1,0 FTE

atheneum en gymnasium.
Goed onderwijs staat voorop bij het Huygens:
uitdagend en inspirerend.
Voor excellente leerlingen bieden we het
Denkkracht-programma aan.
Sinds 2020 is het Huygens Lyceum
Brainportschool.

TAAKOMSCHRIJVING
Als onze nieuwe medewerker ben je verantwoordelijk voor het jaarrooster en de dagelijkse
roosterwijzigingen. Verder verzorg je de roosters in schoolexamenweken en proefwerkweken. Je bent
betrokken bij het formatieproces en de roosterwensen van medewerkers. Je bent betrokken bij het
roosterbeleid in samenwerking met het hoofd bedrijfsvoering en met de leden van de schoolleiding. Je bent
voor de gehele locatie verantwoordelijk voor alles wat samenhangt met het rooster, en kan indien gewenst
dit afstemmen met de roostermakers van de andere twee locaties.
WAT BRENG JIJ MEE?

Flexibel | Heldere communicatie | Constructieve samenwerking | Nauwkeurig
Jij, als onze nieuwe roostermaker:
• ziet het als een uitdaging om optimale roosters voor alle betrokkenen te maken;
•

bent flexibel en houdt je hoofd koel in de hectiek van alledag;

•

bent in staat om helder en eenduidig te communiceren;

•

kan goed samenwerken en daarin luisteren naar wat er nodig is voor alle belanghebbenden;

•

kan goed inschatten welke factoren het zwaarst moeten wegen in te nemen besluiten;

•

hebt ervaring met het formatieproces en de daarbij benodigde inzichten;

•

beschikt over ruime ervaring met de programma’s Zermelo, Magister en Afas

ONS AANBOD
1,0 FTE | Ruimte voor autonomie en ontwikkeling | start april of mei 2021
Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling in schaal 8 volgens
de cao Voortgezet Onderwijs. Interesse? Reageren kan tot 8 maart. Meer informatie via Lieke Gerritsen
werkenbij@huygenscollege.nl.

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.

