
Maar laten we ook onszelf voorstellen.
Wij zijn een brede scholen    gemeenschap in Bladel. Je vindt bij ons 
praktijk onderwijs, vmbo, havo, vwo (atheneum en gymnasium), 
tweetalig onderwijs (tto) en de Wereldklas. Wij willen graag dat 
onze 2.200 leerlingen zich thuis voelen, kunnen zijn wie ze zijn en 
zelf de regie hebben. Word jij hier onderdeel van?

Per 1 augustus 2023 zoeken wij een directeur havo/vwo
Lesgeven gaat niet alleen om inhoud, het draait voor een groot 
deel om persoonlijke aandacht. Jij weet dat, want je bent een 
mensenmens. Het verbinden van mensen is jouw kracht. 

Daarnaast ben je:
●  Flexibel, maar je houdt ook van duidelijkheid en structuur
●  Een onderwijskundig en daadkrachtig leider en je hebt oog voor 

vitaliteitsmanagement
●  Een visionair, je bent namelijk goed op de hoogte van 

ontwikkelingen in het onderwijs
●  Een innovatieve leider: je hebt oog voor diversiteit, van 

leerlingen en medewerkers

Dan ga je dit doen:
●  Het Pius X-College verder op de kaart zetten, en de afdeling 

havo/vwo profi leren
●  Onderwijsprogramma’s inhoudelijk vernieuwen
●  Samenwerking (vinden) met externe partijen
●  Docenten professionaliseren - wij geloven in een leven lang 

leren en duurzame inzetbaarheid
●  Intensief samenwerken met de bestuurder, twee collega-

directeuren en de drie teamleiders van de afdeling havo/vwo

Wij bieden jou:
● Een fi jne werkomgeving: het is belangrijk dat je jezelf thuis voelt
● Arbeidsvoorwaarden conform de cao VO en een inschaling in 

functiegroep 14
● Een tijdelijk contract voor een jaar. Bij goed functioneren wordt 

het omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd

Wij hebben oog voor jou: ben jij onze nieuwe directeur?
De uitgebreide vacaturetekst kun je opvragen via hrm@piusx-college.nl. Hier vind je ook de gegevens van een contactpersoon voor het stellen van vragen.

Ook onze sollicitatieprocedure is er een met aandacht voor elkaar: een assessment is hier onderdeel van. 

Wij zijn op zoek

naar een betrokken en 

ambitieuze directeur

Dit alles doe je
vanuit onze vier 
kernwaarden:

Voel je thuis!
Ontdek jezelf

Jij bent aan zet
Oog voor jou


