Hatfieldpark 1-2, 4301 XC Zierikzee
Scholengroep Pontes is een
openbare scholengroep met
in totaal 3.130 leerlingen en
350 medewerkers. ‘Respect
hebben voor de ideeën van de
ander’ is het uitgangspunt van
ons gedachtegoed. Buiten de
locatie in Zierikzee zijn er ook
nog twee locaties in Goes.
Pieter Zeeman is een vo-school
met praktijkonderwijs, vmbo
b/k/g/t, havo, atheneum,
kunst- en cultuurklassen en
technasiumklassen.

Een informatiepakket kunt u
verkrijgen bij de afdeling HRM
via hrmppzvacature@pontes.nl
Aanvullende mondelinge
informatie over deze vacature is
te verkrijgen bij mevrouw
S. Roskam, medewerker HRM,
06-10002654.
U kunt uw sollicitatie per
e-mail richten aan
hrmppzvacature@pontes.nl
Uw reactie zien wij
graag voor maandag
9 januari 2017 tegemoet.

Per 1 april 2017 zoekt Stichting Scholengroep Pontes een

Rector
voor de locatie Pieter Zeeman te Zierikzee
Functie
Als rector bent u er primair voor verantwoordelijk dat de leerlingen kwalitatief goed
onderwijs krijgen. Daarnaast draagt u zorg voor de beleidsvoorbereiding, uitvoering
en evaluatie van alle samenhangende beleidsprocessen binnen onze school. Hierbij
moet alles steeds te herleiden zijn naar het primaire doel van Scholengroep Pontes:
Kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen.
Scholengroep Pontes heeft een éénhoofdig College van Bestuur en een algemene
directie waarin u zitting heeft. Als directielid bent u medeverantwoordelijk voor het
proces van (strategische) beleidsvorming en besluitvorming. U werkt nauw samen
met de voorzitter College van Bestuur, de directeur bedrijfsvoering en de rector van
Het Goese Lyceum. Tevens heeft u regelmatig overleg met externe stakeholders, zoals
leerlingen en hun ouders, regionale overheid, het regionale bedrijfsleven en toeleverende en afnemende onderwijsorganisaties.
U geeft direct en indirect leiding aan drie teamleiders en 121 medewerkers. U bent
verantwoordelijk voor het integraal schoolbeleid, waarbij het onderwijs uiteraard de
basis vormt. Als lokaal boegbeeld van de school draagt u dit ook uit.
Er wordt van de rector een ambitieuze en initiatiefrijke houding verwacht en dat hij/zij
proactief omgaat met de portefeuilles waar hij/zij verantwoordelijk voor is.
Arbeidsvoorwaarden
De functie van rector is ingeschaald in schaal 15 cao vo. Het betreft een fulltime
dienstverband. Een Individueel Assessment Programma en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturemelding wordt niet op prijs gesteld.
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