Stichting Scholengemeenschap Bonaire
is per 14 augustus 2017 op zoek naar een
Beleidsmedewerker voor de unit MBO
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te
stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig
functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving.
SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en
beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.
Functieomschrijving:
De beleidsmedewerker is belast met het bewaken van de onderwijskwaliteit en is verantwoordelijk voor
innovatie, verbetering en ontwikkeling op onderwijskundig gebied, met inachtneming van de kernwaarden
van het MBO. De beleidsmedewerker legt in een directe lijn verantwoording af aan de unit directeur MBO en
is in staat taken en verantwoordelijkheden zelfstandig tot een succes te brengen. De beleidsmedewerker
ontwikkelt, implementeert en evalueert beleid, biedt ondersteuning aan de intern begeleiders en de
schoolleiders, en legt verantwoording af aan de unit directeur MBO.
Kennis en vaardigheden:
x Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
x Theoretisch denkkader kunnen vertalen naar de praktijk
x Initiatiefrijk/ pro-actief denken
x Analytisch denkvermogen
x Flexibel en creatief
x Professionele houding
Aantal fte’s
0.6 fte
Salarisschaal
Conform salarisschaal Caribisch Nederland
Functie invulling met ingang van
Per 14 augustus 2017, voor de duur van één jaar
Functie-eisen
x U heeft minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding en een aantal jaren werkervaring in het
onderwijsveld
x U heeft praktijkervaring in soortgelijke functie
x U heeft kennis en ervaring op het gebied van onderwijs- en kwaliteitsbeleid en onderwijskundige
ontwikkelingen binnen het MBO en overig onderwijs in Caribisch Nederland
x U heeft inzicht in relevante wet- en regelgeving binnen het MBO
x U bent vaardig in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en
rapportages en in het beoordelen van de daaruit vloeiende financiële en beleidsmatige consequenties
Meer weten?
Wilt u meer weten, neem dan contact op met mevrouw L. de Keijzer, unit directeur MBO, via e-mail
liset.de.keijzer@sgbonaire.com
Is uw interesse gewekt?
Dan ontvangen wij bij voorkeur uw sollicitatiebrief vergezeld van een uitgebreide Curriculum Vitae en
(gescande) kopieën van uw diploma’s per mail uiterlijk 13 augustus 2017. U kunt uw gegevens mailen naar
recruitment@sgbonaire.com. U kunt uw sollicitatie richten aan het hoofd Personeelszaken, de heer drs. M.I.
Statia. Zodra uw brief en CV geselecteerd zijn, zal een commissie met u in gesprek gaan. Bij gelijke
geschiktheid genieten kandidaten van Antilliaanse afkomst, die de taal beheersen en bekend zijn met de
culturele omgeving de voorkeur.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

