Vacature voor de functie van internaatbeheerder (m/v) in het
Internaat Technisch instituut Heilige Familie Brugge
Oproep tot kandidaatstelling
Brugge, 30 april 2021
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Vacature

Met ingang van 1 september 2021 komt het ambt van internaatbeheerder vrij in het Internaat
Technisch instituut Heilige Familie, Oude Zak 38 in Brugge. Het internaat bevindt zich op dezelfde
campus als de gelijknamige school en biedt plaats aan 100 internen die school lopen op dezelfde
campus of in een andere secundaire school in de omgeving.
Het Internaat Technisch instituut Heilige Familie maakt deel uit van de vzw Karel de Goede te Brugge
(www.karel-de-goede.be).
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Kandidaatstelling

Kandidaturen worden bezorgd, uiterlijk op 25 mei 2021, via een schrijven t.a.v. Dhr. W. Verniest,
voorzitter, p/a Collegestraat 24, 8310 Assebroek én via mail naar de algemeen directeur
sophie.vanhulle@karel-de-goede.be (graag alle gevraagde info in één document). Voor meer
inlichtingen over de functie, de selectieprocedure en de verloning kan je terecht op bovenstaand
mailadres.
De kandidaten moeten naast hun cv met aandacht voor realisaties, verworven competenties en
gevolgde nascholingen, een schriftelijke visie geven van hoe ze de functie van internaatbeheerder zien
en willen invullen.
De kandidaatstelling wordt met volledige discretie behandeld. Een selectiecommissie zal op basis van de
sollicitatiebrief van de kandidaat oordelen of hij/zij voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. Een
externe screening kan overwogen worden. Alle kandidaten worden op de hoogte gebracht van de
beslissing.
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Profiel

- Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid en
voldoet aan de wettelijke vereisten inzake diploma en benoeming.
- Je hebt een hart voor jongeren en beschikt over een groot empathisch vermogen.
- Je hebt leiderschapskwaliteiten en bent een teamspeler. Je hebt sterke communicatieve
vaardigheden en je bent discreet.
- Ervaring in een internaat of onderwijservaring is een pluspunt.
- Je bent bereid om je blijvend te professionaliseren.
- Je bent stressbestendig en beschikt over organisatietalent.
- Je bent beschikbaar voor het internaat voor zover de goede werking dit vereist. Avonduren schrikken
je niet af.
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Taakomschrijving

Als internaatbeheerder draag je de verantwoordelijkheid voor het dagelijks beleid van het internaat:
Je bouwt actief mee aan de verwezenlijking van het katholiek opvoedingsproject volgens de
opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en van het eigen opvoedingsproject
van het internaat en de school.
Je inspireert en motiveert het team internaatsopvoeders om van het internaat een warme plaats te
maken waar jongeren zich thuis voelen en de nodige ondersteuning krijgen op vlak van hun studies.
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het internaat en voor de kwaliteitsvolle werking.
Je stimuleert professionalisering en een cultuur van betrokkenheid. Je voert
functioneringsgesprekken, je coacht en motiveert het personeelsteam.
Je bent verantwoordelijk voor het materieel en financieel beleid van het internaat en werkt
daarvoor samen met de directeur van de school.
Je communiceert helder en transparant naar alle externe en interne betrokkenen en bent bereid
om met alle participanten van het internaat constructief samen te werken.
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Wat wij bieden
Een warme werkomgeving met een professioneel en collegiaal team internaatopvoeders;
Samenwerking met het directieteam van de school;
Een uitdagend en afwisselend takenpakket met veel autonomie;
Een verloning conform de weddeschalen verbonden aan het ambt. Na 2 jaar en na een positieve
evaluatie kan er een vaste benoeming volgen.

Namens het bestuur van vzw Karel de Goede

Wilfried Verniest
voorzitter
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