PCBO Tytsjerksteradiel is een christelijke onderwijskoepel met 8
christelijke scholen en 4 ontmoetingsscholen. De scholen liggen
verspreid in de gemeente Tytsjerksteradiel. Alle scholen werken met
verschillende onderwijsconcepten.
Wij zoeken met ingang van 1 augustus 2020 een enthousiaste en
gedreven

Beleidsadviseur P&O (0,5 wtf)
die na analyse van interne en externe ontwikkelingen, behoeften en/of
vraagstukken, beleidsvoorstellen doet.
Onze beleidsadviseur P&O:
 signaleert en analyseert ontwikkelingen en behoeften op het
vakgebied P&O en vertaalt dit in nieuwe beleidsvoorstellen
 ontwikkelt beleid en instrumenten op het vakgebied P&O en stemt
dit af binnen de organisatie
 bewaakt de samenhang in de uitvoering van beleid op het
vakgebied P&O en borgt de kwaliteit
 heeft theoretische en praktische kennis op het vakgebied, met
name over het primair onderwijs
 is flexibel en verbindend
 beheerst het Fries minimaal passief
 kiest bewust voor het protestants-christelijk onderwijs
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
 Javenda Oppewal, bestuurder van PCBO Tytsjerksteradiel
(tel. 06 29 603 654)
Wij bieden:
een deeltijdfunctie (0,5 wtf). In eerste instantie wordt de aanstelling voor
een jaar verleend. Bij goed functioneren behoort een vaste aanstelling tot
de mogelijkheden.
U kunt uw sollicitatiebrief vóór 25 mei 2020 sturen naar T. Pompstra
PCBO Tytsjerksteradiel, E.M. Beimastrjitte 11A, 9261 VG Eastermar,
of via de e-mail naar werkenbij@pcbotdiel.nl. De sollicitatiegesprekken
worden op 3 juni 2020 gepland.

Visie PCBO Tytsjerksteradiel
Wij bieden kinderen een
fijne plek waar zij zich kunnen
ontwikkelen om in de
maatschappij van de toekomst
te kunnen participeren
en gelukkig kunnen zijn.
Wij leven in een maatschappij die
voortdurend verandert.
Dit betekent dat we met hen op
ontdekkingsreis gaan: naar wie
ze zijn en waar hun talenten en
interesses liggen, én naar wat de
wereld in deze tijd van ons
vraagt: hoe passen we samen
goed op elkaar en op de aarde?
We zetten in op een brede
ontwikkeling en
persoonsvorming, zodat kinderen
veerkrachtig en bewust in het
leven staan.

PCBO Tytsjerksteradiel
De stichting biedt onderwijs
aan ruim 1700 leerlingen. Als
beleidsadviseur P&O maak je
deel uit van de staf, bestaande
uit 7 collega’s en ben je
onderdeel van het
directieberaad. Kijk voor meer
informatie over de stichting op:
www.pcbotdiel.nl.

'acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld'

