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Wij zijn de Taalbrug SO. Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen van 4-12 jaar. Op drie locaties
in Limburg en Brabant (Eindhoven, Helmond en Venlo). We zijn er speciaal voor kinderen die
communiceren moeten leren.
We helpen ze met onze eigen, unieke taalmethode. En met geweldige, bevlogen mensen in onze
lerende organisatie.
Mensen zoals jij? Vertel het ons! Ben je te porren voor een uitdaging? Ligt jouw lat altijd nét iets
hoger dan die van een ander? Ben je communicatief vaardig? Ben je enthousiast? Maar vooral: heb je
hart voor kinderen met een speciale hulpvraag? Dan willen we je graag leren kennen!
De Taalbrug SO zoekt naar iemand zoals jij in de functie van:

Teamleider onderwijskundig leidinggevende
(0,85 wtf)

Wij zoeken een collega die:


een (nieuwe) uitdaging zoekt in het speciaal onderwijs;



goede communicatieve eigenschappen heeft;



over invoelingsvermogen en sociale vaardigheden beschikt;



collegiaal kan samenwerken in het managementteam;



bereid is om op alle locaties ingezet te kunnen worden.

Functie-eisen:


Brede theoretische kennis van en inzicht in (maatschappelijke) ontwikkelingen binnen en in relatie
tot het onderwijs;



Inzicht in taak, beleid en werkwijze van de school;



Bereidheid tot het volgen van een managementopleiding (schoolleidersregister)



Vaardigheid in het ontwikkelen van beleid;



Vaardigheid in het geven van leiding aan professionals;



Vaardigheid in het resultaatgericht en opbrengstgericht werken met teams;



Vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar jaarplannen en in het afstemmen
en coördineren van de uitvoering ervan;



Vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;



In staat om verantwoording af te leggen over het functioneren en de resultaten.

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met José Clevis, (directeur van de
Taalbrug SO)
Sollicitatie:
Je CV en korte brief met motivatie kun je voor 17 april richten aan
De Taalbrug SO t.a.v. J. Clevis, Toledolaan 3, 5629 CC Eindhoven
Bij voorkeur mailen naar administratie@taalbrug.nl
De eerste gespreksronde is op vrijdag 10 mei.
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