Kindcentrum De Boomladder
Heerhugowaard
De Boomladder is een
interconfessionele
basisschool midden in de
Bomenwijk van
Heerhugowaard. Het is een
prachtige school met als
uitgangspunt: alle kinderen
zijn verschillend. Onze
schoolbevolking is heel
divers. Onze uitdaging ligt in
het ontwikkelen van een
aantrekkelijk kindcentrum.

Wil jij samen met het team het verschil maken voor ieder kind?
Zie jij het als een uitdaging om leiding te geven aan een
kindcentrum in ontwikkeling?
Wil jij werken in een dynamische omgeving?
Spreken de woorden ‘eigenaarschap’, ‘groei’ en ‘kansen’ jou
aan?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Per 1 augustus 2020 zoekt het team van Kindcentrum De Boomladder een nieuwsgierige en zichtbare

Directeur kindcentrum m/v (0,8 – 1,0 FTE)
Ben jij iemand die:
- Een heldere kijk heeft op het leren en ontwikkelen van kinderen van 0 tot 12
jaar?
- Samen met het team de huidige, ingezette koers wil voortzetten?
- Zaken durft te benoemen en kan spiegelen?
- Kinderen, ouders en medewerkers binnen het kindcentrum met elkaar weet te
verbinden?
- Daadkrachtig en doortastend is en op de juiste momenten beslissingen durft te
nemen?
Wij bieden:
- 370 enthousiaste kinderen verdeeld over 16 groepen;
- Een gemotiveerd en kundig team dat intensief samenwerkt;
- Een uniek gebouw met veel binnen- en buitenruimte en mogelijkheden tot
ontwikkeling;
- Een prettig schoolklimaat;
- Een vooruitstrevende stichting met persoonlijke aandacht en ruimte voor
initiatieven;
- Inschaling conform CAO-PO, afhankelijk van kennis en ervaring.
Heb je interesse? Heb je de schoolleidersopleiding gevolgd of ben je bereid
deze te gaan volgen? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren! Stuur
vóór 6 april 2020 jouw motivatie en CV naar Jeannet van der Krol,
HRM-adviseur Blosse Onderwijs (jeannet.vanderkrol@blosse.nl).
De eerste gesprekken vinden plaats op 15 en 20 april 2020 vanaf 16.00 uur.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nick
Zwemmer (adjunct-directeur) of Maruska Kuin (directeur ad interim); telefoon
072-5715577

