Bestuurder/ Executive Director
De Haagsche Schoolvereeniging, een stichting voor primair en internationaal onderwijs
en internationale voorschoolse educatie, zoekt met ingang van 1 augustus 2022 een
bestuurder / executive director.
Functieomschrijving

Wil jij samen met een professioneel en gedreven team werken aan de verdere
ontwikkeling van een toekomstbestendige koers voor de stichting? Wil jij leiding geven
aan een veelzijdige stichting die verschillende soorten onderwijs biedt? Heb jij een
internationale focus? Lees dan verder en solliciteer!
Als bestuurder geef je leiding aan zowel het managementteam, als ook aan het
bestuursbureau. Het managementteam wordt gevormd door de drie directeuren van de
scholen en aan de medewerkers van het bestuursbureau. Je stelt beleid vast op
hoofdlijnen en vertegenwoordigt de stichting zowel intern als extern. De directeuren van
de scholen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en
voor de uitvoering van het beleid op schoolniveau. Het bestuursbureau ondersteunt het
bestuur en het managementteam en bestaat uit een bestuursadviseur financiën, een
HR adviseur, een ICT’er en een stafmedewerker HR & Communicatie.
De komende periode werk je samen met de medewerkers van HSV (in willekeurige
volgorde) aan de volgende opgaven:
● ontwikkelen van een nieuw strategisch beleidsplan, waarin de ambities van HSV
duidelijk naar voren komen;
● realiseren van het bouwplan dat er ligt voor basisschool HSV;
● borgen van de instroom van leerlingen;
● bestendigen van het tweetalig onderwijs binnen de Nederlandse afdeling;
● aanpak van het lerarentekort, zowel in werving als in goed werkgeverschap.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 1.0 fte in de schaal B3 conform CAO Bestuurder PO.
Organisatie

Via het primair onderwijs in onze scholen willen wij leerlingen een stevige basis geven
en vaardigheden laten ontwikkelen die ze hun hele leven nodig zullen hebben. Iedereen
heeft er recht op om zich te ontwikkelen tot een onafhankelijke denker en probleem
oplosser, zodat de uitdagingen van de toekomstige samenleving kunnen worden
aangegaan. We willen een veilige omgeving creëren waarin onze leerlingen zoveel
mogelijk kunnen leren.
Meer informatie

Meer informatie komt beschikbaar in de profielschets. Deze zal naar verwachting
maandag 7 februari hier te vinden zijn.
Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 8
maart 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina.
Voor vragen kun je terecht bij Marja de Kruif via 088-2051600.
Belangrijke data:
● Het voorselectiegesprek vindt plaats op woensdag 16 maart 2022.
● De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 21
maart 2022.
● De tweede ronde wordt gehouden op 28 maart 2022.

Bekijk hier de profielschets van de vacature: profielschets

