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VACATURE
Vzw Qrios voorziet volgende vacature met onmiddellijke indiensttreding:

100% betrekking als opleidingsdirecteur Techniek-transport-mode-culinair
Situering
Qrios is een centrum voor volwassenenonderwijs met 12 campussen verspreid over Limburg en Vlaams-Brabant,
dat een breed gamma van opleidingen aanbiedt. Voor het departement Techniek-transport-mode-culinair is Qrios
op zoek naar een opleidingsdirecteur. Deze persoon helpt aan het uitbouwen van het strategisch en algemeen
beleid van Qrios en is verantwoordelijk voor de agogische werking binnen het departement.
Functieomschrijving

Je bepaalt samen met de andere opleidingsdirecteurs en de directeur onderwijs het onderwijskundig beleid
en zorgt voor de implementatie van het afgesproken beleid in jouw departement, rekening houdend met
de lokale gewoontes en behoeften.

Je neemt deel aan lerende netwerken en volgt de ontwikkeling van opleidingsprofielen en leerplannen op.

Je ondersteunt de opleidingscoördinatoren en leerloopbaanbegeleiders en stuurt de
campusoverstijgende vakwerkgroepen aan.

Je bepaalt het aanbod in overleg met betrokken actoren.

Je staat in voor de kwaliteit van de opleidingen in je departement.

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid binnen je departement.
Profiel

Je bent vertrouwd met het inhoudelijke en agogische aspect van betreffende opleidingen.

Je werkt zowel zelfstandig als in team.

Je bent in staat een helikopterview aan te nemen en problemen binnen een grotere context te bekijken.

Je draagt bottom-up werking hoog in het vaandel.

Je bent flexibel en kan oplossingsgericht werken.

Je hebt een coachende natuur en hebt een vlotte communicatiestijl.

Je werkt verbindend en hebt oog voor het welbevinden van elk personeelslid.

Ervaring in het volwassenenonderwijs is geen vereiste maar wel een pluspunt.
Wettelijke voorwaarden

Je bent in het bezit van een master- of een bachelordiploma, aangevuld met een lerarenopleiding.
Aanbod

Verloning volgens de wettelijke onderwijsbarema’s

Tot eind januari 2022 zal je kunnen meelopen met de huidige opleidingsdirecteur om vanaf 1 februari 2022
je departement zelfstandig te kunnen leiden

Tijdelijke aanstelling tot het einde van het schooljaar, met mogelijkheid tot verlenging

Flexibele uren

Ruimte voor professionalisering en zelfontwikkeling
Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan je per mail kandidaat stellen aan de hand van een sollicitatiebrief en een CV.
Je CV bevat bij voorkeur ook enkele referenties.

Een selectiecommissie zal de kandidaturen beoordelen op basis van de ingestuurde documenten en je
eventueel uitnodigen voor een individueel gesprek tijdens de eerste week van december. Weerhouden
kandidaten nemen tijdens de daaropvolgende week deel aan een assessment.

Kandidaturen worden uiterlijk verwacht op 30 november 2021, via mail aan ann.verhaegen@qrios.be.

Elke kandidaatstelling wordt met alle discretie behandeld.

Namens de Raad van Bestuur
Jan Meers, Voorzitter

