PCPO
Ba re n dre c h t e n R i dde r k e r k

WIJ ZIJN PER 1 JANUARI 2021 OP ZOEK NAAR EEN
ENERGIEKE DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING (0,8-1,0 FTE)
Ben jij een energieke directeur Bedrijfsvoering met een sterke financiële en
strategische focus? Ben jij verbindend, resultaatgericht en besluitvaardig? Kom dan jouw
bijdrage leveren aan het strategisch beleidsplan van PCPO Barendrecht en Ridderkerk.

PCPO Barendrecht en Ridderkerk is een protestants christelijke stichting en gaat uit van de Bijbel als woord
van God en beoogt zich in haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De
stichting beheert elf basisscholen, waarvan zes in Barendrecht en vijf in Ridderkerk. Onderwijs aan ruim
4000 leerlingen wordt verzorgd door 400 medewerkers. Het bestuur van de stichting is in handen van de
directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol m.b.t. de werkzaamheden
van het bestuur. De directeur-bestuurder vormt met de directeur Personeel en Onderwijs en de directeur
Bedrijfsvoering het bovenschools managementteam (BMT). Het BMT en de scholen worden ondersteund
door verschillende staffunctionarissen. De scholen worden aangestuurd door een directeur, ondersteund
door een managementteam bestaande uit teamleiders of bouwcoördinatoren. Op de scholen zijn naast
leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsondersteunend personeel zoals assistenten, conciërges en
administratief medewerkers actief.
Vanwege het vertrek van onze directeur Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een nieuwe, energieke
directeur. PCPO is een lerende gemeenschap die kennis en kunde wil verbinden. Onze primaire taak is om de
scholen te ondersteunen en te voorzien van kennis en kunde om de gestelde doelen te bereiken. Jouw
belangrijkste opdracht in deze functie is het beheer en de verantwoording van onze financiën. Verder voer je de
regie op het door ontwikkelen van financiële stuurinformatie. Je bent eindverantwoordelijk voor de portefeuilles
financiële/personele administratie, control, inkoop, facilitair, vastgoed en ICT.
Tijdens de gesprekken die wij met kandidaten willen voeren, speelt vakkennis vanzelfsprekend een belangrijke
rol. Voor ons is het minstens zo belangrijk om het te hebben over wat jíj komt brengen als persoon.

PCPO
Ba re n dre c h t e n R i dde r k e r k

WAT VRAGEN WIJ?

Je kunt gefocust, planmatig en strategisch

•

Je bent een analytische denker en proactief.

•

Je hebt een sterke financiële achtergrond,

denken en werken. Je ziet de grote lijnen en

mogelijk aangevuld met bedrijfskundige

houdt overzicht over jouw portefeuilles en

ervaring.

eindverantwoordelijkheden.

•

•

Je hebt bewezen succesvol te zijn in

•

Je bent een sterke, maar ook kritische
gesprekspartner voor de bestuurder, het

vernieuwingen,

bovenschools managementteam (BMT) en

bij voorkeur in het primair onderwijs.

de directeuren. Je hebt zelfvertrouwen, lef

Je begrijpt hoe bestuurlijke processen

en ‘omdenken’ gaat je prima af.
•

Je kunt reflecteren op je eigen handelen, je

bestuurlijke sensitiviteit.

ook kwetsbaar opstellen en je staat open

Je werkt autonoom. Je bent stimulerend en

voor feedback.

inspirerend voor je omgeving en stuurt je
•

•

het realiseren van verbeteringen en

werken en beschikt over politiek•

•

•

Je beschikt over een WO of HBO+ werk- en

team ook op deze wijze aan.

denkniveau, verkregen uit relevante

Je hebt oog voor de verschillen die bij de

werkervaring bij voorkeur in het (primair)

scholen bestaan en werkt vanuit een

onderwijs of een organisatie die werkt voor

klantgerichte houding.

het (primair) onderwijs.

Je snapt dat de wereld en samenleving snel

•

Je bent omgevingsgericht en zoekt veel

veranderen en wat dit voor het onderwijs

samenwerkingen op. Ook geef je zelf graag

betekent.

het goede voorbeeld.
•

Je hebt duidelijke affiniteit met het
christelijke karakter van onze stichting.

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden jou per 1 januari 2021 (startdatum uiteraard in overleg) een inspirerende en uitdagende
werkomgeving op het bestuurskantoor in Barendrecht. Je krijgt de verantwoordelijkheid om samen
met de directeur-bestuurder, het BMT en de directeuren het strategisch beleidsplan van PCPO te
realiseren. Je krijgt de ruimte om regie te pakken in je werk. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn
overeenkomstig schaal 13 van de CAO PO.

SOLLICITEREN?
Wil je meer weten of heb je inhoudelijke vragen? Ga naar www.pcpobr.nl en/of neem contact op met
onze directeur-bestuurder Ad Dogger, tel. 06-20391150.
Spreekt de vacature je aan en herken jij jezelf in het profiel?
Stuur je sollicitatie en CV naar info@pcpobr.nl t.a.v. dhr. Ad Dogger ovv “sollicitatie directeur
Bedrijfsvoering”. Dit kan tot en met 23 september 2020. De eerste kennismaking vindt plaats
op woensdagavond 30 september 2020. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.

