RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en
gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen in samenwerking met
diverse ketenpartners.

Het Diamant College
is met ingang van 1 oktober 2018 of z.s.m. daarna
op zoek naar een

Teamleider
wtf 1,0 (0,8 bespreekbaar)
Jouw werkzaamheden
In de functie van teamleider zorg je voor de ontwikkeling van onderwijsbeleid, personeelsbeleid en leerlingenbeleid.
Je bent tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsproces. Je geeft dagelijks leiding aan de medewerkers en
leidt en stuurt het onderwijs op de locatie.
Als teamleider werk je samen met een collega teamleider en de provinciedirecteur aan de ontwikkeling van het Diamant
College.
Jouw werkplek
Het Diamant College is gehuisvest in een fraai, nieuw gebouw aan de Diamantlaan in Groningen. Deze locatie wordt bezocht
door ongeveer 180 leerlingen, onderverdeeld in de leerroutes arbeid en voortgezet onderwijs (KB, BB en TL).
Wij vragen
 ervaring in leiding geven, aansturen en begeleiden van professionals en medewerkers op diverse niveaus;
 bij voorkeur ervaring en kennis van (VSO) onderwijs en de huidige ontwikkelingen daarin;
 om samen met het team verantwoordelijkheden te kunnen (toe)delen en elkaar daarbij aan te spreken op resultaten en
gedrag;
 ervaring in het vertalen van ideeën naar beleid en van beleid naar implementatie;
 uitstekende communicatieve vaardigheden;
 affiniteit met de doelgroep, namelijk jongeren met gedrags- en/of psychiatrische problematiek;
 vaardigheid in het sturen op en het behalen van resultaten;
 vaardigheid in het aangaan en constructief onderhouden van relevante contacten (netwerker, bouwer);
 organisatiesensitiviteit;
 stabiele persoonlijkheid;
 oog voor detail zonder de grote lijn uit het oog te verliezen;
 zelfstandigheid en toch ook een teamplayer;
 bij voorkeur een afgeronde schoolleidersopleiding.
Wat wij bieden
 inschaling in schaal AC, conform de CAO voor het Primair Onderwijs;
 interne scholings- en begeleidingsmogelijkheden;
 medewerkers die met hart en ziel werken aan goed onderwijs voor de jongeren die aan ons zijn toevertrouwd;
 twee collega-teamleiders binnen VSO-Groningen;
 een mooi, nieuw gebouw met uitstekende faciliteiten.
Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anton Koridon, Provinciedirecteur RENN4-Groningen,
tel. 06-30421706
Algemene informatie over het Diamant College vind je via www.renn4.nl. De functiebeschrijving van teamleider is
op te vragen bij k.dob@renn4.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Wij nodigen je uit je sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 14 september 2018 te mailen naar k.dob@renn4.nl o.v.v.
vacaturenummer 18-74.
De brievenselectie zal plaatsvinden in week 38.
De gesprekken vinden plaats in week 39.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

