De coöperatie Passend Onderwijs Almere biedt onderdak aan de
samenwerkingsverbanden PO en VO (inclusief Orthopedagogisch
Didactisch Centrum), Stichting Taalcentrum (PO en VO) en Stichting
Almere Speciaal. Bij de 4 verschillende stichtingen werken ruim 300
mensen en de gehele coöperatie heeft een omzet van 30 miljoen.
Almere is in den lande een goed voorbeeld van nauwe samenwerking
tussen jeugdhulp en onderwijs, maar ook in de samenwerking tussen de stedelijke voorzieningen en het reguliere onderwijs.
Passend Onderwijs Almere gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van de leerling en heeft oog voor de context van het
leren. In samenwerking met ouders, school, (jeugd)hulp streven wij naar goede toekomstkansen voor alle leerlingen.
Het Motto van Passend Onderwijs Almere is : “Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”
Ben jij de collega die we zoeken ?

Teamleider (0,4) in combinatie met inhoudelijke portefeuilles - totaal (0,6 / 0,8 fte)

De teamleider swv-PO ondersteunt de brede coöperatie en valt rechtstreeks onder de directie. Kunnen schakelen tussen de
bedoeling van passend onderwijs wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke overwegingen en tegenstrijdige
belangen is een must.
De teamleider swv-PO is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer van de eigen teams (twee
stadsdeelteams (oost en buiten)) en treedt op als coach en begeleider. De teamleider neemt deel aan MT vergaderingen
van Expertise en Beleid. Werkt verder nauw samen met de overige teamleiders, de personeelsadviseur, de controller en de
teamleider Toeleiding.
De teamleider is de schakelaar en makelaar tussen de scholen in de stadsdelen en de inzet vanuit het
samenwerkingsverbanden en coördineert de bijeenkomsten van de stadsdeelteams.
De aanvullende werkzaamheden zijn inhoudelijke portefeuilles en worden op een later moment afgestemd.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn er contacten met :





medewerkers uit het eigen team
het bestuur, directie, schoolleiders en teamleiders
schoolbesturen/schooldirecteuren en andere ketenpartners
externe instanties

De collega die wij zoeken:





is een enthousiaste betrokken verbinder
beschikt over coachingsvaardigheden
beschikt over een HBO plus werk- en denkniveau
brengt waardevolle ervaring en kennis in mbt extra ondersteuning aan leerlingen in het primair onderwijs

Verder beschikt de collega over:






brede kennis van het onderwijsveld en –beleid
kennis van relevante pedagogische, onderwijskundige, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
inzicht in de relevante wet- en regelgeving
kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken en personeelszorg (incl. verzuimbegeleiding)
vaardigheid in het managen van verwachtingen

Arbeidsvoorwaarden :
Vooralsnog geldt de aanstelling voor een jaar met zicht op een vaste betrekking bij gebleken geschiktheid. Het salaris is
conform cao po, schaal 11 of 12, afhankelijk van opleiding en/of ervaring
Voor nadere informatie over de vacature neem je contact op met Anita Gelmers tel 036-7670200
Reacties vóór 25 mei 2019 aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl
Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.
Gesprekken worden in principe gevoerd in de week van 3 juni 2019.
www.passendonderwijs-almere.nl | 036 – 76 70 200

