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Locatie College Zuid is per direct op zoek naar een  

Teamleider VMBO-t 
die samen bouwt aan een sterk mavo team! 
(0,8 FTE) 

De opdracht: 

Voor onze locatie College Zuid zijn wij per direct op zoek naar een daadkrachtige teamleider VMBO. Je bent in 

staat om het vmbo van College Zuid op de kaart te zetten en op een verbindende wijze leiding te geven aan je 

team. Je gaat je team onderwijskundig verder brengen door gestructureerd en doelgericht aan de slag te 

gaan met gezamenlijk vastgestelde doelstellingen. Je bent in staat deze doelstellingen in het oog te houden, 

ondanks de hectiek van alledag. Je neemt je medewerkers mee in de visie voor de toekomst van College Zuid. 

Je hebt een sterke persoonlijkheid en je beschikt over relativeringsvermogen en humor. 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 VMBO op College Zuid en Het Stedelijk Lyceum.  

Het management Team van College Zuid bestaat uit de locatiedirecteur, 4 teamleiders onderwijs en een 

teamleider ondersteuning.  

Pas je in het profiel? 

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

- Aantoonbare leidinggevend of coördinerende ervaring in het voortgezet onderwijs 

- Een relevante onderwijsbevoegdheid 

- Een afgeronde managementopleiding is een pré 

- Affiniteit met en kennis van een lerende organisatie 

- Ervaring met vmbo-t en examinering is een pré 

- Affiniteit met tweetalig onderwijs (TTO), internationalisering en (top)sport 

- Kennis en ervaring met verandermanagement  

- Uitstekende organisatorische vaardigheden 
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Je nieuwe werkomgeving  

College Zuid 

Op College Zuid dagen wij leerlingen uit om hun mavo, havo of atheneum diploma te halen. Wij laten 

leerlingen kennismaken met andere mensen en culturen. Wij laten leerlingen over grenzen heen kijken en 

kennis maken met de wereld buiten Enschede en Nederland. Mede door het tweetalig onderwijs heeft 

College Zuid een netwerk met buitenlandse middelbare scholen, waarmee jaarlijks in verschillende 

leerjaren uitwisselingen worden georganiseerd. Naast het internationale karakter van de school biedt 

College Zuid leerlingen de kans hun sporttalenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 

 

Het Stedelijk Lyceum 

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, 

atheneum en gymnasium met zo’n 3.400 leerlingen. Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen dat 

iedereen welkom is, ook dat iedereen evenveel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld. Of je 

als leerling nu goed kunt leren, creatief, sociaal of een echte sporter bent, we helpen je groeien en 

ontwikkelen tot een zelfbewust persoon. Samen met jou willen wij het verschil maken en werken aan het 

‘later’ van onze leerlingen! 

Wat bieden wij? 

Je krijgt in eerste instantie een aanstelling voor de duur van een jaar als teamleider (schaal LD conform cao 

Voortgezet Onderwijs).  Bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden wordt na dit jaar 

een dienstverband voor onbepaalde tijd aangeboden. Als je een interne kandidaat bent, krijg je in eerste 

instantie een benoeming voor een jaar met een toelage tot schaal LD. Bij goed functioneren en 

gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden krijg je na dit jaar een permanente benoeming als teamleider. 

 Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal €5546,-  bij een volledige werkweek. Daarnaast 

ontvang je 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Tevens wordt een Chromebook en een mobiele 

telefoon ter beschikking gesteld. Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven.  

Enthousiast geworden?  

 Je kunt je sollicitatie, bestaande uit je cv en sollicitatiebrief tot en met uiterlijk 26 mei  a.s. mailen naar 

pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. Gerrie Lansink.  

Wil je meer weten over de functie? 

Dan kun je contact opnemen met Inge Klaassen, P&O adviseur, via telefoonnummer 053- 482 1191 

mailto:pz@hetstedelijk.nl

