INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND
DAADKRACHTIG

Het schoolbestuur van vzw KITOS
heeft een vacature in een niet-vacante betrekking vanaf 1 september 2022
voor een leidinggevende van de afdeling Hoger Beroepsonderwijs
(HBO5) Verpleegkunde van het Sint-Norbertusinstituut (Duffel)

Competentieprofiel
•

De realisatie van de taken veronderstelt een aantal vaardigheden waaronder:
• de bekwaamheid om een visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen in concrete
actieplannen en acties;
• het coachen, het motiveren, inspireren, waarderen een aansturen van personeelsleden,
werkgroepen …
• het managen van dagelijkse processen en veranderingsprocessen;
• de bekwaamheid om helder te communiceren.

•

Je hebt:
• inzicht in de structuur van de opleidingen in de zorgsector en over de specifieke plaats van
HBO5 Verpleegkunde in die structuur;
• kennis van de uitdagingen waarvoor de opleiding HBO5 Verpleegkunde staat;
• managementskills;
• inzicht in modulair en competentiegericht onderwijs;
• zicht op de culturele context van en het werken met kansengroepen en met studenten van
verschillende nationaliteiten.
• aandacht voor het bewaken van de work-life balance van het team;
• een positieve instelling;
• een hart voor de opleiding, de school en de schoolcultuur.

•

Je werkt samen met je team in overleg, in gedeeld en participatief leiderschap en op een
transparante manier. Je besteedt voldoende aandacht aan de Why? van acties. Je durft knopen
doorhakken.

•

Je bent bereid:
• je flexibel in te zetten bij het invullen van je taken;
• tot samenwerking met alle personeelsleden van de school, het middenkader, het
schoolbestuur en de directeurs en leidinggevenden binnen vzw KITOS,
• om de school in- en extern te vertegenwoordigen;
• om je te professionaliseren.

•

Je bent:
• loyaal en integer;

• vlot bereikbaar voor studenten en personeel;
• een motivator en inspirator;
• sterk communicatief vaardig, luisterbereid en bereid tot dialoog.
•

Je kan omgaan met tegenwind en er constructief maar kordaat mee omgaan.

•

Je kan vlot omspringen met de moderne digitale communicatietechnieken.

