Met lef, vertrouwen en volop in beweging de toekomst tegemoet.

Met ingang van 1 augustus 2022 zijn we op zoek naar een

Inspirerende IKC-Directeuren
(wtf in overleg)
voor onze IKC’s de Twirre (Minnertsga) en Eben Haezer (Menaldum)
Beide locaties zijn een dynamisch en pluriform kindcentra in ontwikkeling. Het is een plek die voor kinderen eigen
is, waar het veilig is, waar je jezelf kunt zijn en waar je gerespecteerd wordt.
IKC de Twirre is een jonge samenwerkingslocatie.
www.cbo-nwf.nl

www.ikcdetwirre.nl

www.ehaezer.nl

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderen van 0 tot 13 jaar basisonderwijs & kinderopvang in de gemeenten Harlingen,
Waadhoeke en Leeuwarden.
Binnen onze organisatie vinden wij het belangrijk dat u:
▪ bewust kiest voor de combinatie kinderopvang en onderwijs;
▪ een daadkrachtige leider bent, met ervaring in verandertrajecten;
▪ een omgeving creëert met stabiliteit waarin teamleden en kinderen zich gewaardeerd, gemotiveerd en
gestimuleerd voelen;
▪ een verbinder bent, met de focus op de locatie;
▪ zichtbaar bent binnen en buiten de locatie;
▪ affiniteit heeft met 0-13 jarigen;
▪ open en transparant communiceert;
▪ een pedagogisch klimaat creëert, waarin ieder kind tot zijn recht komt;
▪ Doelen (planmatig) stelt en realiseert voor de locatie, zichzelf en de medewerkers;
▪ Levert een bijdrage aan het directieoverleg;
▪ in het bezit bent van het schoolleidersdiploma PO en IKC-directeur, of bereid bent dit te behalen.
Wij zoeken tevens iemand die:
▪ de ontwikkeling van teamleden en de organisatie stimuleert;
▪ daadkracht toont, communicatief sterk, besluitvaardig, empathisch en sociaal is;
▪ prioriteiten durft te stellen gericht op het primaire leerproces;
▪ een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de IKC’s;
Wij bieden:
▪ een afwisselende directiefunctie in een fijne werkomgeving, met een enthousiaste, betrokken en
gemotiveerde teams, ouders en kinderen waarin een prettige sfeer wordt samengewerkt;
▪ een aanstelling in een directeursfunctie conform de CAO-PO, salarisschaal D12;
▪ collegiale ondersteuning.
Kandidaten worden verzocht voor 21 mei aanstaande een motivatiebrief voorzien van een cv te sturen naar
Stichting CBO Noardwest Fryslân, t.a.v. Mevr. M. Jukema.
Academiestraat 30, 8801 LJ Franeker of naar: m.jukema@cbo-nwf.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer P.J. Scholtanus, telefonisch te bereiken tijdens kantooruren
via 06 37321461.

