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ZOEKT

EEN

PREVENTIE-

In je toolbox zitten vakkennis, gedurfde
ideeën en de juiste skills. Je handelt
proactief, bent flexibel, overtuigend,
objectief, diplomatisch en vooral positief
ingesteld.

ADVISEUR
BUIGT PROBLEMEN OM IN OPLOSSINGEN

JE HART VOOR EEN VEILIGE
SCHOOLOMGEVING BEWAAKT MEE
DE ONDERWIJSKWALITEIT.

OP ZAK
Je kent de geldende wetgeving, normen,
procedures, methodologie en aanpak.
Je voortdurend bijscholen is een must.

PLANNEN EN VOORBEREIDEN
Je organisatietalent zorgt ervoor dat de
controles efficiënt verlopen.

SPEURNEUS
Je hebt een neus voor het opsporen van
afwijkingen en onregelmatigheden, ziet
de essentie ervan en hebt het lef
onderwijsinstellingen erop te wijzen.

KOMAF MET KAFKA
Je inventariseert en rapporteert.
Je formuleert aanbevelingen en heldere
actiepunten en stelt daarbij de juiste
prioriteiten.

(WO)MAN WITH A PLAN
Je verleent constructief steun aan onze
instellingen, brengt werkbare inzichten
en stippelt samen met hen een weg uit
door oplossingsgericht mee te denken.

PRAGMATISCHE DRIVE
Je informeert alle actoren correct en
motiveert hen de juiste kant op te gaan.
Je laat je leiden door je gezond verstand
en realiteitszin.

LICHTBAKEN
Je blijft het deskundig lichtbaken voor
advies, behoudt overzicht en
sensibiliseert.

FACTS & FIGURES
Je giet relevante gegevens in gepaste
administratieve documenten en
systemen.

HIGH FIVE
Je trekt scheve zaken recht, deelt pluimen
uit en boekt positieve resultaten.

JOUW TROEVEN

ONZE TROEVEN

START 01/09/2019

Je bent communicatief
sterk en hebt ervaring in
een onderwijscontext.
Je ontbreekt het gen een
muggenzifter te zijn.

Een warm en gedreven team. Een prachtig gerenoveerde
werkplek met zicht op het groene domein van Horteco. Vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer. Elektrische auto ter
beschikking voor dienstverplaatsingen. 4/5-opdracht. FT en
thuiswerken bespreekbaar. Vakantieregeling van directies.

DIPLOMA

BIJ VRAGEN

SOLLICITEREN

Je beschikt minstens over
een bachelordiploma en
over een getuigschrift
veiligheidskunde niveau 2
(of je bent bereid dit vanuit
niveau 3 te behalen).

Bel of mail de personeelsverantwoordelijke:
02 769 73 70 of
jessica.verdoodt@scoop.be

Stuur je cv en motivatie
voor 01/05/2019 naar de
algemeen directeur:
kurt.meeus@scoop.be

