Het schoolbestuur vzw Crescendo Samen Groeien
wenst over te gaan tot de aanwerving van een
DIRECTEUR FINANCIËN EN LOGISTIEK
Het ambt is voltijds en vrij voor onmiddellijke indiensttreding, onder
salarisschaal 540.
De vzw Crescendo Samen Groeien beheert een scholengroep met zeven scholen en een
internaat in Dilbeek, in de Vlaamse Rand rond Brussel:
Vrije Kleuterschool Klein Klein Kleuterke Sint-Ulriks-Kapelle
Vrije Kleuterschool TripTrap Schepdaal
Basisschool Sint-Alena Dilbeek
Basisschool ‘t Klavertjevier Sint-Martens-Bodegem
Kleuterschool Regina Caeli Dilbeek
Lagere School Regina Caeli Dilbeek
Regina-Caelilyceum Dilbeek met aangehecht Internaat Regina Caeli Dilbeek.
De scholen en het internaat van Scholengroep Crescendo Samen Groeien zijn christelijk en
Vlaams geïnspireerd. Zij bundelen de krachten voor een krachtige, toekomstgerichte
schoolorganisatie in een klimaat van verbinding en samenwerking, waarin elke partner ook
zijn eigen identiteit en lokale verankering bewaart.
Onze kleuterscholen en basisscholen maken deel uit van de Scholengemeenschap Samen
voor Beter. Het RC Lyceum behoort tot de Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat.
U vindt alle informatie over onze scholen en internaat via onze website www.crescendoscholen.be

OPDRACHT
De directeur Financiën en Logistiek stuurt via diverse teams van centrale en lokale
medewerkers het financieel, administratief en logistiek beleid aan van de scholen en het
internaat van de Scholengroep Crescendo Samen Groeien.
De Directeur Financiën en Logistiek voert over alle entiteiten heen een gezond beleid, met
als doel het pedagogisch-didactisch project van de scholen en het internaat te ondersteunen
en te versterken.
Hij zal daartoe een eenvormig administratief, financieel en logistiek model ontwikkelen en het
in de verschillende entiteiten implementeren. Hij coördineert in samenspraak met de directies
en het schoolbestuur de boekhouding en de begroting van alle scholen, keuken en internaat,
beheert de financiën en houdt toezicht op de infrastructuur en de bouwwerven.
De Directeur Financiën en logistiek rapporteert bij de Raad van bestuur, via de Cellen
Financiën en Infrastructuur.

PROFIELVEREISTEN
 U bent volgens de wettelijke bepalingen in het bezit van:
- een master- of een licentiaatsdiploma
- een bevoegdheidsbewijs van pedagogische bekwaamheid (evt. nog te behalen)
 U bent door opleiding en/of ervaring onderlegd in financiële, logistieke en
administratieve materies.
 U onderschrijft het christelijk opvoedingsproject van de scholen en het internaat.
 U bent bereid te werken binnen de huidige regelgeving en functiebeschrijving voor
directies van de Scholengemeenschappen Samen voor Beter en Dilbeek-Ternat.
PROFIEL
 U hebt een algemene en ruime kennis van financiële taken.
 Kennis van het beheer van gebouwen en diensten is een pluspunt.
 U hebt ervaring met of wil zich inwerken in de administratieve en juridische
regelgeving van een school en van een internaat
 U behartigt de aankoopprocedures conform de wet op de overheidsopdrachten.
 U beheerst de meest courante informaticatoepassingen.
 U hebt zin voor organisatie en u kunt leiding geven.
 U kunt met conflicten omgaan en probleemoplossend denken.
 U bent sociaal vaardig: aanspreekbaar, luisterbereid en communicatief, met een
intrinsiek waarderende houding tegenover alle partners in het onderwijsgebeuren.
 U bent bereid zich bij te scholen.
 Wonen in de regio Dilbeek is een pluspunt..
SOLLICITEREN
U stuurt uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk tegen 8 februari 2019
per brief naar de voorzitter van het schoolbestuur:
Mevr. Francine Hardeman
voorzitter vzw Crescendo Samen Groeien
Europalaan 15 1600 Sint-Pieters-Leeuw
én via mail naar selectie@crescendo-scholen.be
Indien uw kandidatuur in aanmerking komt ontvangt u een uitnodiging voor een eerste
selectieronde die plaatsvindt op zaterdag 16 februari. Indien nodig vinden op latere datum
verdere sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten plaats.
Samen met de bevestiging van uw elektronische sollicitatie ontvangt u :
 de Functiebeschrijving directielid van de Scholengemeenschap SAMEN voor BETER
en Dilbeek-Ternat
 het Takenpakket van de Directeur Secundaire Processen
 het Profiel van een directielid.
Vragen over deze vacature kunt u richten aan de voorzitter van het schoolbestuur,
telefonisch (02 331 30 24) of via mail: voorzitter@crescendo-scholen.be
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