VACATURE VOOR DE FUNCTIE VAN DIRECTEUR
SECUNDAIR ONDERWIJS
Diestsestraat 163 3000 Leuven
Het schoolbestuur van de vzw Miniemeninstituut heeft vanaf 1 september 2019 een vacature voor
de functie van directeur in het Miniemeninstituut te Leuven.
Het Miniemeninstituut is een katholieke school voor BSO/TSO-onderwijs in het centrum van
Leuven. De school telt ongeveer 425 leerlingen en 70 personeelsleden. Ze behoort tot de
scholengemeenschap KSLeuven. De school werd opgericht door de congregatie Dochters van
Maria-Paridaens. In 2016 vierde de school haar 175-jarig bestaan.
Om in aanmerking te komen voor de functie van directeur moeten de kandidaten
-

het vereiste bekwaamheidsbewijs kunnen voorleggen, tenminste hoger onderwijs van het
lange type met bewijs van pedagogische bekwaamheid;
het opvoedingsproject van de school onderschrijven en gemotiveerd zijn om zich in te zetten
voor de continuïteit in de realisatie ervan;
een visie uitdragen op onderwijs en maatschappij die in overeenstemming is met het
opvoedingsproject van de school;
voldoende ervaring hebben in het onderwijs;
vertrouwd zijn met de onderwijsreglementering;
voldoende voeling hebben met de specifieke context van de school als een grotendeels
multiculturele samenleving;
voldoende voeling hebben met het specifieke aanbod van studierichtingen BSO en TSO van de
school;
voldoende vertrouwd zijn met de verschillende domeinen van het zorgconcept in het
secundair onderwijs,
over de nodige leidinggevende kwaliteiten beschikken, omschreven in de volgende
profielbeschrijving:
o verbindende communicatieve vaardigheid tot respectvol communiceren met
schoolbestuur, teamleden, leerlingen en externe betrokkenen (scholengemeenschap,
ouders, begeleiders, stageplaatsen…);
o aandacht voor onderlinge relaties en mogelijke conflicten, met de vaardigheid om
verbindend te werken ;
o voldoende organisatorische aanleg, proactief, en waar nodig probleemoplossend
denkend;
o aandacht voor functioneren en welbevinden van personeel en leerlingen;
o stressbestendigheid;
o beslissingsvermogen.
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Kandidaatstelling
Kandidaten sturen uiterlijk 18/01/2019
-

een volledig curriculum;
een tekst van max. 2 bladzijden waarin ze hun visie op de functie uiteenzetten en hun
kandidatuur motiveren;
contactgegevens van 2 referentiepersonen.

Dit kan via mail (zr_franck@hotmail.com) of per post naar:
G. Franck, voorzitter van het schoolbestuur vzw Miniemeninstituut
Diestsestraat 163
3000 Leuven

Kandidaten krijgen een digitale ontvangstbevestiging.

Procedure
De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op
woensdagnamiddag 27/02/2019. De geselecteerde personen worden telefonisch op de hoogte
gebracht; niet geselecteerden ontvangen een bericht via e-mail.
De kandidaatstelling en de gesprekken worden met alle nodige discretie behandeld.
Voor informatie over de functiebeschrijving, over de concrete taakinvulling en voor bijkomende
inlichtingen kunnen kandidaten zich wenden tot G. Franck (zr_franck@hotmail.com).

Namens het schoolbestuur
G. Franck
voorzitter
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