Vacature
Bij het Elsje Finck-Sanichar College, de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en
beoefenaren van Aanverwante Beroepen, is er plaatsingsmogelijkheid voor een
Onderdirecteur Onderwijs

Als Onderdirecteur Onderwijs, binnen een organisatie in de gezondheidszorg, geef je
leiding aan de afdeling Onderwijs, Studenten Administratie, Bibliotheek,
Curriculumontwikkeling, Decanaat, Bij en Nascholing (cluster Onderwijs) en de afdeling
Kwaliteit binnen de door de directie vastgestelde kaders. Verder rapporteer en leg je
verantwoording af aan de algemene directeur.

Jij bent onder anderen verantwoordelijk voor:
•

Het opstellen van begrotingen en de aansturing van alle directe en indirecte aan
het onderwijs gerelateerde–interne administratieve processen;

•

Het ontwikkelen, opstellen, uitvoeren en standaardiseren van het beleid voor
cluster onderwijs en kwaliteit, alsmede de personele aansturing;

•

Bijdrage aan de strategische ontwikkeling van de organisatie;

•

Opzetten en uitbouwen van een KPI-dashboard en sturingsinfo voor alle
diensten onder beheer;

•

Vaststellen en implementeren van onderwijsvernieuwing;

•

Bewaking kwaliteit opleidingen;

•

Doen opstellen, uitvoeren en evalueren van jaarplannen en evaluaties;

•

Performance & Competence Management (PCM) cyclus.

•

Ontwikkelingen bijhouden van wet- en regelgeving op het gebied van Onderwijs,
kwaliteit en andere relevante werkgebieden;

•

Het genereren van inkomsten middels aanbod van bij/nascholingen en reguliere
programma’s.

Opleiding:
• Masteropleiding in Education
• Minstens vijf jaar ervaring in een leidinggevende functie
• Kennis van en ervaring in wet- en regelgeving op het gebied van beroepsonderwijs
• Voorkeur voor een verpleegkundige achtergrond

Vacature Onderdirecteur Onderwijs / 05012021 / HRM / SL / versie 1.0

Kerncompetenties (vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)
-Analytisch
-Pedagogisch
-Goede communicatieve en verbindende vaardigheden.
-Netwerken
-Innovatief
Sollicitaties kunnen gericht worden aan de manager HR van het EFS College COVAB, mw. drs.
A. Lie A Kwie, Flustraat no.8 of mailen naar hrm@covab.sr. Sluitingsdatum 2 februari 2021.
Telefonisch te bereiken op de volgende nummers: 443509/ 443513/ 443541
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