
 

Vacature: 154 teamleider HSV  

 

Het Stedelijk Vakcollege is per direct op zoek naar  een 
 

Teamleider 
die samen bouwt aan de verhoging van de kwaliteit van ons VMBO B/K! 

 

(0,8 -1,0 FTE) 

 

De opdracht: 

Voor onze locatie Het Stedelijk Vakcollege  zijn wij per direct op zoek naar een daadkrachtige, 

onderwijskundige en verbindende teamleider.  Als teamleider werk je nauw samen met de andere teamleiders 

en de locatiedirecteur aan de ontwikkeling van Het Stedelijk Vakcollege. Belangrijke ontwikkelingen zijn 

daarbij het verhogen van de opbrengsten, het meewerken aan projecten rondom leerlingverzuim en 

interprofessioneel samenwerken, het werken aan de ontwikkeling van leerteams en het versterken van het 

professionele klimaat. 

 

Op basis van jouw ervaring geef je op verbindende wijze leiding aan je team en breng je het team 

onderwijskundig verder door gestructureerd en doelgericht aan de slag te gaan vanuit een gezamenlijke visie. 

Je bent een teamspeler en in staat om te communiceren op verschillende niveaus en goed samen te werken in 

een dynamische omgeving. 

 

Je inspireert, stimuleert en coacht jouw medewerkers in hun professionele ontwikkeling en je zorgt voor een 

veilig klimaat. Daarnaast fungeer je als een ambassadeur voor Het Stedelijk Vakcollege en Het Stedelijk 

Lyceum. Je geeft mogelijk ook een aantal lessen. Je bouwt op een prettige en directe wijze relaties op met je 

team, leerlingen en ouders en onderhoudt een relevant netwerk binnen de stad.  

 

Pas je in het profiel? 

Uit je cv en sollicitatiebrief blijkt dat je in elk geval over de volgende kennis en ervaring beschikt:  

- Aantoonbare leidinggevende capaciteiten  

- Onderwijskundige kennis  

- Een relevante onderwijsbevoegdheid  

- Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk  

- Uitstekende organisatorische vaardigheden  

- Begeleiden en ondersteunen van medewerkers  

- Affiniteit met de leerling van het BK, ervaring is een pré  

 

 



 

Vacature: 154 teamleider HSV  

De teamleider die we zoeken is iemand die verbindt en een hands-on mentaliteit heeft. We zoeken iemand met 

HBO+ werk- en denkniveau en een passende schoolleidersopleiding of de bereidheid op korte termijn een 

schoolleidersopleiding te gaan volgen.   

 

Wat bieden wij? 

Je krijgt in eerste instantie een overeenkomst voor bepaalde tijd. De inschaling vindt plaats op basis van de 

functiebeschrijving Teamleider LD CAO-VO. Jouw salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal  

€ 5.699,- bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering ter 

hoogte van 8%. Tevens wordt een Chromebook en een mobiele telefoon ter beschikking gesteld. Het Stedelijk 

Vakcollege wil een effectieve, inclusieve en veilige school zijn. Ten behoeve van de kansengelijkheid zijn het 

komend schooljaar extra middelen toegevoegd om dat in gedeeld leiderschap mogelijk te maken. 

 

Enthousiast geworden?  

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om hun belangstelling uiterlijk 15 augustus 2021 kenbaar te 

maken via een mail aan pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. Gerrie Lansink. Geïnteresseerden doen er goed aan 

rekening te houden met de vraag, een dossier aan te leveren met betrekking de geschiktheid voor deze 

opdracht. Interne kandidaten wordt gevraagd het Zenger & Folkman rapport en het persoonlijk 

ontwikkelingsplan te delen.  

 

Procedure 

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. De gesprekken zullen plaatsvinden op 18 augustus.  

 

Wil je meer weten over de functie? 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Angela Rijkers-Hatumena, P&O adviseur, 

via telefoonnummer 053- 482 1193 t/m 16 juli en vanaf 17 juli 2021 per mail via ahatumena@hetstedelijk.nl. 

Per mail kunt u altijd contact opnemen met mevr. Maike Warrink (locatiedirecteur) via 

mwarrink@hetstedelijk.nl  
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