Het Grafisch Lyceum Utrecht is een toonaangevende opleider voor de creatieve industrie. Op deze kleinschalige
mbo-vakschool volgen ongeveer 2.100 studenten een opleiding op het gebied van media, vormgeving en
communicatie. De school maakt werk van actueel en modern onderwijs waarin vakmanschap, creativiteit en
aansluiting op de beroepspraktijk centraal staan.
Voor het onderwijsteam Grafisch Vormgeven zijn wij op zoek naar een

Ervaren teamleider (0,8 - 1,0 fte)
Je rapporteert aan het College van Bestuur en werkt samen met je collega-teamleiders en diverse
ondersteunende afdelingen.
De functie:
 Je geeft leiding aan een onderwijsteam, waarbij je verantwoordelijk bent voor de uitvoering van het
personeelsbeleid en de budgettaire planning;
 Je stuurt en stimuleert het team op resultaatgericht gedrag op het gebied van onderwijs, bedrijfsvoering en
kwaliteit;
 Je bewaakt het rendement van de opleiding en neemt maatregelen ter verbetering;
 Je voert nieuwe onderwijsconcepten in en bewaakt afgesproken doelstellingen;
 Je draagt bij aan de tactische beleidsvorming en de (operationele) bedrijfsvoering van het primaire proces;
 Je levert een beleidsmatige en inhoudelijke bijdrage aan het realiseren van netwerkfuncties, zoals
bedrijfscontacten, onderwijscontacten en maatschappelijke contacten. Tevens onderzoek je ontwikkelingen in
het onderwijs- en beroepenveld.
Wij vragen:
 Een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau;
 Leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie, opgedaan in het (mbo-) onderwijs;
 Een gedreven persoonlijkheid met een hart voor het onderwijs;
 Verbindende kwaliteiten en een communicatieve instelling;
 Vaardigheid in het opstellen van nieuwe onderwijsconcepten, waarbij je innovatief en inspirerend te werk
gaat;
 Vaardigheid om de onderwijsconcepten te concretiseren in actieplannen en deze te implementeren;
 Brede kennis van maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen.
Het aanbod:
Het betreft structurele vacatureruimte. In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar als teamleider en
word je ingeschaald in schaal 12 (3.512 tot 5.158 euro op basis van een volledige aanstelling). Wij bieden ruimte
voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. De CAO MBO is van toepassing.
Informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Johan Spronk, voorzitter
College van Bestuur, telefoon 030-2807070. Voor overige vragen kun je terecht bij Simone Vegt, hoofd P&O.
Gesprekken zullen plaatsvinden op 10 en 11 januari 2018.
Reageren:
Stuur je motivatie met CV uiterlijk 17 december 2017 naar: Grafisch Lyceum Utrecht,
t.a.v. Chimène van Lunteren, Postbus 5066, 3502 JB Utrecht, of per mail: solliciteren.tl@glu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

