
INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

LEIDINGGEVENDE 
AFDELING HOGER BEROEPSONDERWIJS 

(HBO5) VERPLEEGKUNDE SINT-NORBERTUSINSTITUUT DUFFEL
Rooienberg 23, 2570 Duffel

Het schoolbestuur van vzw KITOS 
heeft een vacature in een niet-vacante betrekking vanaf 1 september 2022 voor

Aanstellingsvoorwaarden

* je bent in het bezit van het vereiste of een voldoende  
     geacht diploma: master of bachelor met relevante ervaring;
* je bent in het bezit van een bewijs van pedagogische  
     bekwaamheid of bent bereid dit te behalen;
* je staat achter de missie en de visie van het schoolbestuur  
     en het opvoedingsproject van de school;
* je ervaring in de sector verpleegkunde zien we als een  
     belangrijke meerwaarde.

Takenpakket

* je bouwt de organisatie verder uit in functie van de meest  
     recente onderwijsontwikkelingen;
* je ontwikkelt en implementeert samen met het team een  
     pedagogisch-didactisch beleid met respect voor de  
     bestaande verwezenlijkingen en de eigenheid van de  
     school;
* je voert een motiverend personeelsbeleid; 
* je hebt aandacht voor pedagogisch-didactische  
     ondersteuning van de teamleden, doet lesbezoeken en  
     voert functionerings- en evaluatiegesprekken;
* je zet in op innovatie en kwaliteitsbewaking; 
* je stimuleert het zelfsturend vermogen van je team via  
     heldere communicatie en inclusieve besluitvorming;
* je hebt kennis van de regionale, nationale en Europese  
     regelgeving en/of bent bereid om je daarin in te werken;
* je onderhoudt nauwe contacten met de lokale gemeen- 
     schap, het secundair en hoger onderwijs, de overheden en  
     andere instanties. Je verzorgt mee de externe vertegen- 
     woordiging van de school.



Kandidaatstelling
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan digitaal jouw gemotiveerde sollicitatiebrief voor 2022-07-06 naar Francis Van 
Caer, afgevaardigd bestuurder: francis.vancaer@kitosscholen.be. Je krijgt een digitale ontvangstbevestiging.

Procedure
De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de tweede helft 
van de maand augustus 2022.

De geselecteerde kandidaat wordt telefonisch op de hoogte gebracht. De niet-geselecteerde kandidaten ontvan-
gen een bericht per e-mail.

Een assessment door een extern bureau maakt deel uit van de procedure.

Jouw kandidatuur wordt met de nodige discretie behandeld.

Voor meer vragen kan je terecht bij de heer Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder. E-mail: francis.vancaer@
kitosscholen.be -  tel. 0476 56 04 59.

Competentieprofiel 
 
De realisatie van de taken veronderstelt een aantal vaardig- 
heden waaronder:
* de bekwaamheid om een visie en strategie te ontwikkelen  
     en te vertalen in concrete actieplannen en acties;
* het coachen, het motiveren, inspireren, waarderen en  
     aansturen van personeelsleden, werkgroepen …
* het managen van dagelijkse processen en veranderings- 
     processen;
* 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 studenten van verschillende  
     nationaliteiten. 
 
Je werkt samen met je team in overleg, in gedeeld en partici-
patief leiderschap en op een transparante manier. Je besteedt 
voldoende aandacht aan de waarom van acties. Je durft kno-
pen doorhakken. 
 
Het volledige competentieprofiel vind je op:  
www.verpleegkunde-duffel.be/vacatures/ 
 
Wij bieden je:
* een voltijdse en uitdagende functie met een grote maat- 
     schappelijke verantwoordelijkheid;
* een gedreven team personeelsleden;
* een professionele omkadering zowel lokaal als vanuit de  
     KITOS-diensten;
* een laptop, een gsm (-abonnement), een fietsvergoeding  
     en/of terugbetaling openbaar vervoer;
* een mogelijkheid tot professionalisering via het post- 
     graduaat in schoolbeleid;
* een wedde in overeenstemming met het barema van  
     Technisch Adviseur Coördinator (TAC).
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