Directeur BuBaO type 2
Blijdorp BuBaO type 2is een pluralistische school uit de regio
Buggenhout, Dendermonde, die optimaal wil beantwoorden aan de
individuele zorgvraag van kinderen met een mentale beperking met
bijkomende beperking . In elke job streven medewerkers naar een
steeds betere kwaliteit van werken. Ze nemen verantwoordelijkheid
binnen hun rol, zijn ruim verbonden met de totale werking, steeds
bereid tot samenwerken en handelen vanuit een respectvolle houding.

Op zoek naar een job met zingeving, in je eigen regio?
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld:















Je maakt deel uit van de totale werking van Blijdorp en je bouwt samen met je collega’s, ieder vanuit
zijn eigen domein, mee aan de toekomst van de school waarbij het geluk van onze “bijzondere gasten”
centraal staat. Hierbij krijg je ondersteuning van onze centrale administratieve en facilitaire diensten.
Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van ons kwaliteitsvol onderwijs, je vertrekt vanuit
het evoluerend leerkader buitengewoon onderwijs en de eigenheid van Blijdorp VZW.
Je bouwt mee aan het beleidsplan waarin duidelijk is welke strategische pijlers en doelen de school
nastreeft om kwalitatief onderwijs te bieden aan alle leerlingen (momenteel 107).
Je ondersteunt ouders in de opvoeding van hun kind met extra zorgvraag en/of verwijst door naar
andere mogelijke ondersteuners.
Je werkt nauw samen met de schoolorthopedagoog bij de uitwerking van de pedagogische visie op
school.
Je werkt nauw samen met de directeur van de school voor BuSO van Blijdorp en het afdelingshoofd van
het Multifunctioneel Centrum in functie van een geïntegreerde werking binnen Blijdorp
Je bouwt een netwerk uit met belangrijke stakeholders ook buiten Blijdorp
Je zorgt voor een duidelijk en efficiënte schoolorganisatie.
Je selecteert, motiveert, coacht en evalueert een team van 45 medewerkers : leerkrachten,
kinderverzorgers, therapeuten, administratieve beleidsmedewerkers en orthopedagogen van de
school en bouwt op deze wijze jouw top-team van professionele geëngageerde medewerkers uit.
Je stimuleert zelfzorg, engagement, samenwerking en teamspirit.
Zelf de handen uit de mouwen steken schrikt je niet af.
Je kan werken onder druk.
Je plant, volgt op, stuurt bij en je ondersteunt waar nodig

Jouw bagage









Je bent respectvol naar mensen met een verstandelijke en/ of meervoudige beperking, je draagt hen
een warm hart toe. Je voelt je betrokken bij het groter geheel van Blijdorp.
Je kan op een resultaatgerichte manier leiding geven aan medewerkers, doelen formuleren, voortgang
bewaken en waar nodig bijsturen.
Je hebt ervaring in het buitengewoon onderwijs Type 2 en bent goed op de hoogte van de evoluties.
Je kent de onderwijsregelgeving of bent bereid je er in te verdiepen.
Je bent een creatieve, energieke en overtuigende motivator.
Je communiceert vlot, respectvol en transparant.
Je streeft een open feedback cultuur na.
Je bent bereid te investeren in je eigen ontwikkeling en aanvaardt coaching en begeleiding

Ons aanbod










Interesse?

Je komt terecht in een sociaal bewogen en
gezonde organisatie blijdorp.be
Aanwerving op basis van competenties,
talenten en diploma Bachelor + BPB
ongeacht leeftijd, geslacht, origine of
handicap
Kansen tot professionele ontwikkeling en
groei.
Hospitalisatieverzekering na benoeming
Allerlei medewerkersvoordelen via online
platform
Betaling: volgens Barema van het Vlaams
Departement Onderwijs
Tewerkstellingsplaats: Blijdorp Buggenhout
Indiensttreding: 1 februari 2023
Onder voorbehoud van goedkeuring kan
een meelooptraject directeur opgestart
worden in de loop van 2022.

Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae ten
laatste tegen 3 december 2021 naar:
VZW BLIJDORP
t.a.v. Kris De Schryder
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout
of via mail:
Kris.deschryder@blijdorp.be
Voor meer info :
Ria.vermeulen@blijdorp.be
0492/72 54 02
Sollicitaties op 8 en 9 december 2021

Dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
052/39 99 90 – buggenhout@blijdorp.be – blijdorp.be

