Melanchthon
Melanchthon is een christelijke
scholengemeenschap voor
gymnasium, atheneum, havo en
vmbo met vijf vestigingen in
Rotterdam en vier in Lansingerland,
5.400 leerlingen en 550
medewerkers.
Het cluster vmbo Rotterdam bestaat
uit de vestigingen Melanchthon
Kralingen (380 leerlingen),
Melanchthon Wilgenplaslaan (360
leerlingen) en Melanchthon
Mathenesse (380 leerlingen).
Missie/visie
Vanuit de kernwaarden ‘verantwoordelijkheid, ‘eigenaarschap’,
‘verbondenheid’ en ‘respect’ wil
Melanchthon een toekomstgerichte
leer- en werkomgeving creëren
waarbinnen de leerlingen en
medewerkers worden geïnspireerd
om ‘het beste uit zichzelf en elkaar te
halen’.

Gezien het vertrek van de huidige directeur onderwijscluster vmbo Rotterdam is de algemene directie van Melanchthon op zoek naar een

Directeur onderwijscluster vmbo Rotterdam (m/v) 1,0 fte
Functie:
De directeur van het onderwijscluster vmbo Rotterdam is integraal
verantwoordelijk voor de beleidsvoering en resultaten, zowel
onderwijskundig als bedrijfsmatig, binnen zijn ‘cluster’. Hij legt hiertoe
verantwoording af aan de algemene directie. De directeur geeft leiding aan
het management binnen zijn cluster.
Tevens is de directeur als lid van het managementteam van Melanchthon
medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het
algemene beleid van de school. De rol van de directeur van een
onderwijscluster is er één van ‘richting geven, ruimte bieden en resultaat
behalen’.
Hij inspireert de vestigingen om op een resultaatgerichte wijze gebruik te
maken van de geboden ruimte om het dagelijkse onderwijs naar eigen
inzichten vorm en inhoud te geven. Hij weet hierbij goed de balans te vinden
tussen ‘afstand nemen en nabijheid tonen’.
Functie-eisen:
Academisch werk- en denkniveau.
Ervaring met het vormgeven van onderwijsontwikkelingen binnen een
complexe organisatie dan wel context.

-

-

In staat zijn om vanuit de eigen geloofslevensovertuiging een bijdrage te
leveren aan de christelijke identiteit van Melanchthon binnen een
multiculturele context.
Affiniteit met brede maatschappelijke ontwikkelingen in een
grootstedelijke context. Kunnen omgaan met tegengestelde belangen
en het ontwikkelen van draagvlak via een inspirerende werkwijze. Het in
staat zijn om snel een netwerk op te bouwen.

De functie wordt gehonoreerd in schaal 14 CAO-VO.
Informatie
Een informatiepakket kunt u opvragen bij personeelszaken@melanchthon.nl.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij dhr. N. van den Eijkel, algemeen
directeur Melanchthon, tel 06 51 508 657.
Interesse?
Heeft u belangstelling voor deze functie? Mail dan uw motivatie en uw cv
vóór 30 september a.s. naar personeelszaken@melanchthon.nl, t.a.v.
mevrouw K. de Man.
De twee rondes sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 en 23 oktober eind
van de dag. Begin november dient de gehele procedure te zijn afgerond.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CVO Rotterdam e.o.
Melanchthon maakt deel uit van de Vereniging voor CVO te Rotterdam e.o. Deze vereniging omvat zeven scholengroepen
voor voortgezet onderwijs. Zij verzorgen op totaal ruim 40 locaties onderwijs voor ruim 21.000 leerlingen.

