Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
(SOPOH) is met ingang van het nieuwe schooljaar, of zo spoedig mogelijk
daarna, op zoek naar:

Een enthousiaste en inspirerende
Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit
M/V (0,6 wtf)
SOPOH is het bevoegd gezag van 20 scholen in de gemeente Haarlemmermeer.
SOPOH wil voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en
professionaliteit.
Samen met alle scholen wordt hard gewerkt aan goede kwaliteit van het
onderwijs. De afgelopen jaren heeft SOPOH een goede ontwikkeling doorlopen en
die ontwikkeling willen we doorzetten. We staan nu in de overgangsfase van een
tweehoofdig naar een éénhoofdig bestuur. Een deel van de werkzaamheden
vanuit het bestuur rond onderwijs en kwaliteit gaan nu anders verdeeld worden.
Hieruit ontstaat de functie voor Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit.
Onze nieuwe beleidsmedewerker is een iemand m/v:
• met visie, ambitie, lef en creativiteit;
• die in staat is om de samenwerking te creëren en zowel een sturende als
een ondersteunende rol kan bekleden;
• die daadkrachtig is en zichtbaar is binnen en buiten SOPOH;
• die mondeling en schriftelijk communicatief vaardig is;
• die analytisch sterk is en de resultaten/uitkomsten weet te vertalen naar
richtinggevende plannen;
• die op de hoogte is van (recente) onderwijskundige ontwikkelingen
• die kennis heeft van onderwijskundige wet- en regelgeving;
• die ruime ervaring heeft in een adviserende of leidinggevende positie in
het onderwijs op HBO of academisch niveau.
U kunt uw sollicitatie, gericht aan het bestuur van SOPOH, voorzien van een
duidelijke motivatie en aangevuld met uw actuele CV per e-mail sturen naar
mevrouw Angelique van Keulen, angelique.vankeulen@sopoh.nl
Reageren kan tot 23 augustus 2017.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.sopoh.eu, ook kunt u
bellen met de heer Peter Schreuder, College van Bestuur, 06-14296399
Mocht u niet aan de functie-eisen voldoen en slechts wegens WW-verplichtingen een reactie sturen, dan wordt
uw sollicitatie als niet verzonden beschouwd en krijgt u geen reactie.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

