De vzw Don Bosco Onderwijscentrum
heeft een vacature voor een
TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR
voor het Don Bosco Technisch Instituut
School voor Wetenschap, Techniek en Design
Kortrijksesteenweg 1025 – 9051 Sint-Denijs-Westrem
Het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) is het schoolbestuur van een aantal Don Boscoscholen in
Vlaanderen en in Brussel (zowel basis- als secundaire scholen).
Het DBOC voert vanuit het erfgoed van Don Bosco een overkoepelend beleid, gebaseerd op de
salesiaanse inkleuring van het christelijke erfgoed, waarin zijn voorkeur voor de meest kwetsbaren in de
samenleving en zijn pastorale werking zijn gegrondvest.
Het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem is een school voor Wetenschappen, Techniek
en Design, met een zeer breed aanbod van STEM-studierichtingen in doorstroomfinaliteit, dubbele
finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit (TSO en BSO).
De website www.donboscosdw.be biedt meer informatie.

De functie gaat in op 1 september 2022. Het betreft een voltijds ambt.
Voorwaarden
− Je bent houder van het diploma professionele bachelor of master.
− Je hebt een pedagogisch diploma of bent bereid om de opleiding te starten.
− Je hebt reeds enkele jaren ervaring in een School voor Wetenschap en Techniek.
− Een diploma industrieel ingenieur en/of ervaring in een leidinggevende functie in een school voor
wetenschap en techniek zijn een meerwaarde.
Je profiel
Je werkt op een positieve manier aan de realisatie van de doelstellingen die beschreven staan in de
‘Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen’ en in het opvoedingsproject ‘Opvoeden
met Don Bosco als gids en tochtgenoot’ en je concretiseert ze in de school en haar werking.
Je opdracht
- Je draagt mee zorg voor kwaliteitsvol onderwijs en opvoeding in de school met oog voor het
pastoraal pedagogische project van Don Bosco en steunt het realiseren ervan.
- Je bent samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor het technisch beleid in
strategische en operationele zin.
- Je werkt loyaal samen met de directieleden en andere leidinggevenden.
- Je hebt een beleidsvoorbereidende, leidinggevende en coördinerende taak, in het bijzonder in het
kader van de modernisering van het secundair onderwijs met voltijdse en duale
structuuronderdelen.
- Je coördineert het overleg tussen de technisch adviseurs van de vijf afdelingen, stuurt hen aan en
ondersteunt hen in al hun taken.
- Je onderhoudt samen met de technisch adviseurs contacten met sectororganisaties en bedrijven
en je vertegenwoordigt de school bij externe partners.
- Je durft op beleidsvlak out of the box denken en innovatief aan de slag te gaan.
- Je kan ideeën op een positieve en inspirerende wijze verwoorden en overbrengen.
- Je bent (mede-)verantwoordelijk voor de organisatie van het schoolleven.
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Je bent (mede-)verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch beleid in zijn verschillende
facetten en draagt bij tot moderne onderwijsdidactiek
Je bent (mede-)verantwoordelijk voor het milieu-, gezondheids- en preventiebeleid.
Je hebt een coördinerende taak in het goed beheer van infrastructuur en didactische
leermiddelen.
Je coördineert de taken van het onderhoudspersoneel.
Je ondersteunt de personeelsleden in het dagelijks schoolleven en in hun professionele
ontwikkeling. Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken.
Je draagt bij tot het goed functioneren van de leerlingen en personeelsleden.
Je staat open voor vernieuwing en zorgt voor de professionele ontwikkeling van jezelf.
Deze lijst is niet exhaustief.

Wij bieden
− ondersteuning vanuit het schoolbestuur en de eigen pedagogische begeleidingsdienst;
− een bezoldiging op basis van de weddeschalen van het departement Onderwijs;
− kans op een vaste benoeming, na een aanstelling als tijdelijke.
Kandidaatstelling
Je stuurt je sollicitatiebrief, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een motivering uiterlijk op
14 augustus 2022 via e-mail naar Bart Decancq, afgevaardigd bestuurder, bart.decancq@dboc.be.
Elke kandidaatstelling wordt met discretie behandeld.
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek
De geselecteerde kandidaten ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.
Informatie over deze vacature
Bart Decancq, afgevaardigd bestuurder: 016 29 00 48

Oud-Heverlee, 1 juli 2022

Bart Decancq
afgevaardigd bestuurder

Didier Finet
voorzitter
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