Vacature

In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers biedt
het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen
om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze
missie.
Voor de versterking van het team van GO! scholengroep Rivierenland zoeken wij een gedreven

Adjunct-directeur GO! atheneum Willebroek
Het gaat om een waarnemende aanstelling in een voltijdse betrekking met ingang van 1 september 2019.

Jobinhoud
GO! scholengroep Rivierenland groepeert alle onderwijsinstellingen en het centrum voor
leerlingenbegeleiding van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de regio’s Klein-Brabant,
Vaartland en Rupelstreek. Onze scholengroep bestaat uit meer dan 20 scholen en centra, vaak met
verschillende vestigingsplaatsen.
GO! scholengroep Rivierenland zoekt een gedreven adjunct-directeur voor GO! atheneum Willebroek.
Als adjunct-directeur geef je mee vorm aan de implementatie van het schoolbeleid. Je staat mee in voor de
schoolorganisatie en vult een of meer beleidsdomeinen in op basis van afspraken met de directeur. Je
overleg met de directeur en met het schoolteam. Je houdt hierbij rekening met de schoolcultuur,
structuren en systemen.

Wat verwachten wij?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij Sophie Van der Avort, directeur
personeelsbeleid GO! scholengroep Rivierenland, via sophie.vanderavort@rvl.be of 0497 44 78 77.

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
Je vindt de selectieprocedure op http://www.scholengroep-rivierenland.be/jobs/selectie/.
Voor meer informatie over de selectieprocedure en de richtlijnen voor het opmaken van je administratief
dossier kan je terecht bij Sophie Van der Avort, directeur personeelsbeleid GO! scholengroep Rivierenland
via sophie.vanderavort@rvl.be of 0497 44 78 77.
Kandidaturen (met administratief dossier) worden uiterlijk op 28 april 2019 aangetekend of tegen
afgiftebewijs ingediend bij GO! scholengroep Rivierenland, Lindestraat 123A te 2880 Bornem.

