Profielschets

Werving en selectie

Hoofd bedrijfsvoering
Frits Philips lyceum-mavo

Eindhoven, 29 januari 2019
Else van Basten Batenburg

Wie zoeken wij?
Het Christiaan Huygens College in Eindhoven omvat drie locaties. Wij zoeken voor Frits Philips lyceum-mavo een

Hoofd bedrijfsvoering
De opdracht
Het hoofd bedrijfsvoering heeft voor de komende jaren de volgende opdracht:
Geeft op toegankelijke wijze leiding aan de afdelingen receptie, (leerlingen/verzuim)administratie en conciërges;
Houdt de huidige koers vast waar deze goed gaat en stelt bij waar nodig, borgt het proces en doet dit via de weg van
gedeeld leiderschap op alle niveaus. Zorgt dat verantwoordelijkheid bij de professionals op de toegewezen afdelingen
ligt;
Treedt op als sparringpartner voor de directie over het te voeren beleid;
Stimuleert en benut talenten van medewerkers. Geeft binnen kaders ruimte aan collega’s;
Geeft mede vorm aan de Frits Philips cultuur (ambitie, inzet en betrokkenheid).
-

Wie zijn wij?
Frits Philips lyceum-mavo
Het Frits Philips is een school van 1.600 leerlingen voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school is sinds 2016 de
voortzetting van het Lyceum Bisschop Bekkers en de locatie Broodberglaan van het Christiaan Huygens College. De school
beschikt over een splinternieuw gebouw. Het is een goed bekend staande school, die optimaal ruimte biedt aan de
ontwikkeling van talenten van leerlingen. De schoollelding bestaat uit een rector, een conrector en drie afdelingsleiders.
Er zijn circa 160 medewerkers werkzaam op de locatie.
Excellent onderwijs en persoonlijke aandacht zijn de pijlers van de school. Hoge kwaliteit van onderwijs staat voorop,
waarbij we ook aandacht geven aan de levensbeschouwelijke en ethische ontwikkeling van de leerlingen. We zetten hoog in
op talentontwikkeling.
Frits Philips lyceum-mavo biedt:

Onderwijs dat uitdaagt;

Onderwijs waarbij bijzondere prestaties worden (h)erkend, ontwikkeld en beloond;

Onderwijs dat zich openstelt voor de buitenwereld;

Toekomstgericht onderwijs door professionals met moderne leermiddelen en faciliteiten.
Frits Philips lyceum-mavo is een school op christelijke grondslag die open staat voor leerlingen, ouders en personeelsleden
met verschillende opvattingen en overtuigingen. Frits Philips lyceum-mavo is een leer- en leefgemeenschap waar een
prettige, gemoedelijke sfeer hangt en waar de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Het Frits Philips is
een toekomstgerichte school met een focus op talentontwikkeling voor alle leerlingen. Om de ontwikkeling van leerlingen
optimaal te laten verlopen, werken wij graag samen met ouders. Als leergemeenschap zetten wij naast de ontwikkeling van
de leerlingen ook in op de ontwikkeling van onze professionals. Wij geloven dat toekomstgericht onderwijs vraagt om een
dynamische en lerende organisatie waarbij alle betrokkenen met en van elkaar leren. Wij stimuleren dan ook de interactie
tussen leerlingen, medewerkers en externe experts. Saamhorigheid vinden wij een belangrijk goed. Dit zorgt ervoor dat we
van elkaar leren, blijven ontwikkelen en dat ieders talent de ruimte krijgt om tot volle bloei te komen. Het Frits Philips is
Brainportschool en heeft sport hoog in het vaandel staan met High School Eindhoven.
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Christiaan Huygens College
De Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs bestaat uit drie scholen: het Huygens Lyceum, Olympia en Frits
Philips lyceum-mavo. SECVO hanteert naar buiten toe als overkoepelende naam Christiaan Huygens College. Vanwege de
profilering van de verschillende locaties heeft elke school een eigen naam.

Wat vinden wij belangrijk?
Plannen en organiseren
Doelen en prioriteiten bepalen verwachten wij van het hoofd bedrijfsvoering. Deze geeft benodigde acties, tijd en middelen
aan om bepaalde doelen te bereiken. Hij1 Komt met een plan van aanpak om een gesteld doel te bereiken en creëert
randvoorwaarden die nodig zijn om doelstellingen te realiseren. Daarbij houdt hij rekening met randvoorwaarden van alle
betrokkenen. Ordent activiteiten op volgorde van belang en maakt realistische inschattingen voor benodigde tijd, capaciteit
en middelen. Hij stuurt op een balans tussen kwaliteit en kwantiteit.
Delegeren en motiveren
Het hoofd bedrijfsvoering kan eigen bevoegdheden en handelingsruimte toedelen aan anderen. Draagt bevoegdheden over
en geeft medewerkers de ruimte om zelfstandig te handelen en keuzes te maken. Geeft bij opdrachten de speelruimte van
de ander aan waardoor medewerkers tot actie en betrokken worden gestimuleerd om resultaat te bereiken.
Effectief leidinggeven en resultaatgericht
Maakt met medewerkers duidelijke werk- en professionaliseringsafspraken over resultaten om gestelde organisatiedoelen
te bereiken en helpt effectief als daaraan behoefte is. Spreekt medewerkers aan op hun verantwoordelijkheid voor het
resultaat. Hij analyseert samen met medewerkers de oorzaken van eventuele belemmeringen en knelpunten en bepaalt of
maatregelen genomen moeten worden dan wel of de afgesproken doelen moeten worden gewijzigd. Zorgt voor
duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en handelt overeenkomstig deze verantwoordelijkheden. En
laat vertrouwen zien in de deskundigheid van de ander om op eigen wijze afgesproken resultaten te halen.
Leren op de werkplek, persoonlijke ontwikkeling
Regelmatig en systematisch reflecteert het hoofd bedrijfsvoering op de eigen werkwijze, gedrag en opvattingen en
evalueert deze. Reageert open en respectvol op (ongevraagde) feedback, zonder persoonlijke grenzen uit het oog te
verliezen. Analyseert ontvangen feedback en komt op basis daarvan tot verbeterpunten. Kent de eigen leerstijlen en maakt
daarvan gebruik.
Stimuleren van professionele ontwikkeling
Het hoofd bedrijfsvoering organiseert feedback voor en biedt individuele medewerkers gericht ruimte en mogelijkheden
om te leren en zich verder te ontwikkelen. Past vanuit zijn voorbeeldfunctie deze strategie ook toe op het eigen leiderschap
door het reflecteren op het effect van het eigen handelen. Bevordert de uitwisseling van kennis, informatie en
samenwerking op school. Bevordert een klimaat waarin medewerkers gestimuleerd worden verantwoordelijkheid te
nemen en waarin zij zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen.
Communicatief en empathisch
Het hoofd bedrijfsvoering voert professionele dialoog met medewerkers waardoor er openheid en wederzijds vertrouwen
ontstaat. Luistert. Weet de kern van het probleem en de belangrijkste aspecten daarvan boven tafel te krijgen. Hij geeft
respectvol, opbouwend en resultaatgerichte feedback. Toont oprechte belangstelling voor motieven, gevoelens en
behoeften van de medewerkers, ook op eigen initiatief. Drukt zich helder uit in woord en geschrift.

Overige functie-eisen
- Het hoofd bedrijfsvoering heeft minimaal hbo denk- en werkniveau;
- Het hoofdbedrijfsvoering beschikt over financiële kennis en heeft kennis van Arbo, milieu en veiligheidswetgeving;
1

Waar hij staat kan ook zij gelezen worden
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- Het hoofd bedrijfsvoering heeft leidinggevende ervaring;
- Ervaring in onderwijs of aanverwante sectoren (zorg e.d.) is een pré

Praktische informatie en procedure
Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. Het betreft een functie
voor 1 fte in schaal 10 conform de cao voor het Voortgezet onderwijs.
Het voornemen is om het nieuwe hoofd bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk, bij voorkeur per 1 april 2019, te laten starten.
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 25 februari 2019.
De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland in week 9. De tweede gespreksronde met de
benoemingscommissie vindt in week 11 plaats.
Een assessment is onderdeel van de procedure en wordt gepland in week 12.
Meer informatie via hei@fritsphilips.eu en telefonisch via Rob Heijmans: 040 – 241 28 44.
Nadere informatie over Frits Philips kunt u vinden op www.fritsphilips.eu. In bijgevoegde functiebeschrijving vindt u meer
functie-informatie.
Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen naar glc@secvo.nl, ter attentie van mevrouw C. Gielen
We zien uw reactie graag uiterlijk 16 februari 2019 tegemoet.
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Functie-informatie

Functienaam

Hoofd bedrijfsvoering

Functiecode

SECVO-OOP-….

Organisatie

Stichting ECVO

Onderdeel
Werkterrein

Management & Beleid Schoolorganisatie

Activiteiten

Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en
evalueren
Coördinatie van activiteiten en processen

Schaal

Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één school van het Chrisitaan Huygens College, een
brede onderwijsinstelling voor het voortgezet onderwijs.
Binnen een locatie heeft het hoofd bedrijfsvoering tot taak: de huisvesting, het beheer en
onderhoud van gebouwen, beveiliging, facilitaire dienstverlening, de schooladministratie, financieel
inclusief formatieplanning van de locatie, en uitvoering.
Het hoofd bedrijfsvoering adviseert de schoolleiding op het gebied van huisvesting, inkoop en
facilitaire zaken, financiele zaken en geeft leiding aan deze afdelingen.
Werkzaamheden

1. Advisering schoolleiding op het gebied van inkoop, facilitaire, financiën en formatie.
 analyseert het huidige dienstverleningsbeleid, stelt beleidsuitgangspunten, plannen,
normen, richtlijnen op voor de wijze van benutting van voorzieningen en voor de
behandeling van aanvragen, klachten en wensen van gebruikers;
 Komt met verbeter voorstellen t.a.v. onderhoud;
 ontwikkelt standaarden en normen, analyseert kengetallen, formuleert voorwaarden
en kwaliteitseisen e.d. met betrekking tot te leveren diensten en producten;
 Geeft uitvoering aan en bewaakt het financiële budgetbeheer van de school;
 Maakt in samenspraak met de schoolleiding de formatieplanning en bewaakt dit
budget.
2. Coördinatie van huisvesting, inkoop en facilitaire zaken, financiën en formatie.
 stelt het meerjarig dienstverleningsplan op voor de school ter ondersteuning van het
onderwijsproces en zorgt voor de uitvoering ervan;
 voert overleg met de gebruikers over huidige en toekomstige behoeften met
betrekking tot beschikbare ruimten, beoordeelt door de gebruikers ingediende
vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en
wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan;
 Implementeert afgesproken centraal beleid m.b.t. bedrijfsvoering op locatie;
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 Vertaalt het meerjarenonderhoudsplan (MOP) van de directeur bedrijfsvoering naar
schoolniveau in een jaarplanning en draagt, na goedkeuring door de schoolleiding,
zorg voor de uitvoering ervan;
 geeft de financiële, organisatorische, personele en materiële consequenties van
voorgenomen beleidsmaatregelen aan.
3. Leiding geven
 stelt de planning voor de ondersteunende afdelingen op, bewaakt deze en geeft
prioriteiten aan;
 stelt draaiboeken en protocollen op voor de verschillende faciliterende
werkzaamheden;
 draagt zorg voor verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden;
 begeleidt medewerkers bij hun werkzaamheden;
 begeleidt medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling;
 voert de personeelszorg uit (o.a. functioneringsgesprekken)
 het informeren en adviseren van de (locatie- en/of algemeen dan wel de collegaadjunct-)directeur(en) en teamleiders en/of docenten met betrekking tot het te voeren
beleid.
Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- Beslist bij/over: het houden van toezicht op lopende onderhouds- en
huisvestingsprojecten, het financiële en formatieve budget en het zorgdragen voor
verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden.
- Kader: relevante wet- en regelgeving,
- Verantwoording: aan de rector over de kwaliteit van advisering aan de schoolleiding
op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud, de kwaliteit van facilitaire
dienstverlening en administratieve dienstverlening en het leidinggeven.
Kennis en vaardigheden

 kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting
en op het gebied van het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen;
 kennis van veiligheids- en inspectierichtlijnen;
 kennis van de Arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving;
 kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting en beheer en
onderhoud van schoolgebouwen;
 kennis van financiën;
 inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling;
 vaardigheid in het beoordelen van financiële- en technische consequenties;
 vaardigheid in het onderhandelen met leveranciers, bedrijven en fabrikanten;
 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.).
Contacten

 met leveranciers en fabrikanten over prijzen, leveringsvoorwaarden en kwaliteit en
tijdigheid van te leveren materialen en diensten om af te stemmen en eventuele
knelpunten te bespreken;
 met aannemers en onderhoudsbedrijven over huisvestings-, beheers- en
onderhoudsaangelegenheden om te onderhandelen over aan te besteden projecten;
 met de arbeidsinspectie, de milieu-inspectie en de Arbo-coördinator/-dienst over de te
verrichten werkzaamheden/te treffen maatregelen in het kader van geldende wet- en
regelgeving om tot afstemming te komen;
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 met relevante instanties (brandweer, politie en gemeente) over de beveiliging en
bewaking van de gebouwen om afspraken te maken en informatie uit te wisselen;
 met verzekeringsmaatschappijen over schadeclaims inzake opstal en inboedel om tot
een zo gunstig mogelijke afhandeling te komen.
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Competenties
Locatiegebonden gedragskenmerken:
26. Commitment: Hecht eraan zich met de doelen en belangen van de
organisatie of het vakgebied te vereenzelvigen.
30. Integriteit: Hecht eraan algemeen aanvaarde sociale en ethische normen te handhaven
in het functioneren.
31. Kwaliteitsgerichtheid: Hecht eraan met een permanente oog voor kwaliteit werk uit te
voeren.
37. Klantgerichtheid: Hecht eraan in te spelen op wensen en behoeften van de klant.
40. Samenwerken: Kan bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct
eigen belang aanwezig is.
42. Sensitiviteit: Kan zich bewust zijn van de gevoelens en behoeften van anderen en hun
omgeving.
Functiegerelateerde competenties c.q. gedragskenmerken:
5. Vaardigheid te delegeren: Kan eigen bevoegdheden en handelingsruimte toedelen aan
anderen.


Draagt bevoegdheden over.



Geeft medewerkers de ruimte om zelfstandig te handelen en een keuze te maken.



Geeft bij opdrachten de speelruimte van de ander aan.

8. Vaardigheid te motiveren: Kan medewerkers tot actie en betrokkenheid stimuleren om een
bepaald resultaat te bereiken.


Enthousiasmeert medewerkers voor het bereiken van een resultaat of voor nieuwe
ideeën.



Krijgt medewerkers zover dat ze zich committeren.



Weet bij de medewerkers de juiste snaar te raken.



Laat medewerkers weten dat ze gewaardeerd worden.

11. Besluitvaardigheid: Kan beslissingen nemen en zorgdragen voor de uitvoering.





Maakt keuzen ook als bepaalde factoren onvoldoende helder zijn.
Handelt resoluut en stelt beslissingen niet uit.
Hakt knopen door.
Legt zich vast door het uitspreken van een eigen mening.
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16. Plannen en organiseren: Kan doelen en prioriteiten bepalen en geeft benodigde acties,
tijd en middelen aan om bepaalde doelen te bereiken.


Komt met een plan van aanpak om een gesteld doel te bereiken.



Creëert randvoorwaarden die nodig zijn om doelstellingen te realiseren.



Houdt rekening met randvoorwaarden van alle betrokkenen.



Ordent activiteiten op volgorde van belang.



Maakt realistische inschattingen voor benodigde tijd, capaciteit en middelen.



Stuurt op een balans tussen kwaliteit en kwantiteit.
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