Olivijn is een school voor Speciaal Onderwijs die valt onder het bestuur van Almere Speciaal en binnen
de coöperatie Passend Onderwijs Almere.
Olivijn biedt passend onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, een meervoudige
beperking, een langdurige ziekte of aan zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft kinderen in de
leeftijd van 4 tot 13 jaar. Op dit moment volgen ongeveer 145 leerlingen onderwijs binnen Olivijn.
Olivijn werkt inpandig nauw samen met ’s Heeren Loo, De Schavuiten, De Trappenberg-Merem en
Triade.

Voor de leukste SO school van Almere zoeken wij
per september 2019
een inspirerende en ambitieuze Teamleider (0,8 FTE)
Samen met de bovenschoolse directeur en je collega teamleider, maak je onderdeel uit van het
management team van Olivijn. Als teamleider stuur je ongeveer 30 medewerkers aan. Je bent
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en krijgt te maken met onderwijsinhoudelijke,
personele en financiële vraagstukken. Een hele mooie uitdaging, binnen een professionele,
inspirerende en informele school.

Wat verwachten wij van je?







Je hebt een afgeronde opleiding tot schoolleider (of bent bereid deze te volgen).
Je hebt leidinggevende ervaring (bij voorkeur in een gelijkwaardige functie).
Je kunt collega ’s motiveren, inspireren en coachen. Waar nodig kun je ook controleren en
collega’s aanspreken.
Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met de doelgroep.
Je bent in staat om (samen met het management team) invulling te geven aan de
geformuleerde onderwijs visie.
Je kunt goed samenwerken (met ouders en jeugdhulp) en bent communicatief vaardig.

Wat bieden wij




Beloning en inschaling conform cao Primair Onderwijs (PO).
Professionalisering en ontwikkelingsmogelijkheden.
Een prettige werksfeer, binnen een professioneel samenwerkend team

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV op te sturen naar
sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl In verband met de zomervakantie (t/m 21 aug.2019) kan het zijn dat
u pas later een reactie krijgt op uw sollicitatie.

Inlichtingen over Olivijn en de vacature worden graag verstrekt door: de heer Erik Los (interim
directeur Olivijn) telefoon 06-19462516, e.los@almere-speciaal.nl
olivijn.almere-speciaal.nl | 036-549 19 17.

