Katholieke Scholen Druivenstreek
Waversesteenweg 96
3090 Overijse
Ondernemingsnummer:
0410.468.663

VZW Katholieke Scholen Druivenstreek
Zoekt

Administratief directeur
basisonderwijs
Met ingang van 1 september 2022
VZW Katholieke Scholen Druivenstreek verenigt de 7 vrije basisscholen van Tervuren, Overijse en
Hoeilaart die samen 2700 leerlingen en 1 secundaire school Sint-Martinuscollege in Overijse die
1300 leerlingen elke dag een warme thuis bieden. Deze 7 basisscholen stellen 250 personeelsleden
tewerk. Op www.ksdruivenstreek.be vind je meer info.
Over de functie: Als administratief directeur begeleid, coördineer en stuur je de verschillende
ondersteunende diensten die verspreid zijn over de scholen zoals secretariaat, boekhouding en
aankoop, personeels- en leerlingenadministratie, beheer infrastructuur en communicatie. Je werkt in
eerste instantie aan het stroomlijnen en optimaliseren van een aantal processen. Je faciliteert de
algemene werking van de scholen in overleg met de pedagogisch directeurs met wie je samen het
directieteam vormt. Je werkt ook nauw samen met de preventieadviseurs en ICT coordinatoren. Je
rapporteert aan het Bestuursorgaan. Je draagt de visie van de VZW mee uit.
Over jou:
Je hebt minstens een bachelordiploma, een bewijs van pedagogische bekwaamheid is een pluspunt,
net zoals ervaring in een leidinggevende functie.
Je bent een enthousiaste leidinggevende die flexibel en stressbestendig is.
Je houdt voeling met het schoolleven, je kan collegiaal en constructief samenwerken.
Je kan analytisch en zelfstandig probleemoplossend werken.
Je bent een goede communicator en bemiddelaar.
Aanbod:
Vanaf 1 september 2022 ben je administratief directeur basisonderwijs KSD in het ambt van
directeur en word je verloond volgens de barema’s van het departement onderwijs.
Interesse?
Stuur je cv en sollicitatiebrief, samen met een kopie van je diploma naar
carla.timmermans@ksdruivenstreek.be voor 31 mei.
Meer informatie over de scholen, de vacature of de procedure kan je bekomen op dit mailadres of
0476 55 28 95
Wij werven aan op basis van competenties en attitude. Iedereen hoort erbij, waarbij we diversiteit
omarmen.

