VACATURE LECSO en SBOwerkverband

Beleidsadviseur gespecialiseerd onderwijs
De leden van de twee verenigingen LECSO én SBOwerkverband hebben de intentie uitgesproken om
voor 1 januari 2020 intensief samen te gaan werken in een nieuwe organisatie.
Beide huidige verenigingen informeren, delen kennis en betrekken hun leden bij alles wat er speelt
rondom actuele thema’s inzake passend en kwalitatief goed onderwijs. In de nieuw te vormen
organisatie zullen we dit nog meer kunnen vormgeven.
Werkomgeving
Wij zoeken een enthousiaste beleidsadviseur ter versterking van het bureau. Je wordt ingezet op de
vertegenwoordiging en inhoudelijke uitwerking van voorstellen en adviezen op het terrein van het
gespecialiseerd onderwijs en gaat meewerken om de regionale netwerken vorm te geven.
Je kent het gespecialiseerd onderwijs van binnenuit, weet waar de inhoudelijke uitdagingen liggen en
hebt een duidelijke visie op de toekomst van ons gespecialiseerd onderwijs. Daarnaast beschik je
over aantoonbare kennis en ervaring binnen het gespecialiseerd onderwijs, bij voorkeur ook met het
SBO-werkveld.
Taken
• Je geeft (on)gevraagd advies op algemeen bestuurlijk gebied, actuele wet- en regelgeving en
good governance en beoordeelt ook de risico’s voor bestuurder en organisatie
• Je adviseert en geeft advies over en draagt zorg voor adequate informatievoorziening
betreffende organisatiebrede vraagstukken en onderhoudt daarvoor de nodige contacten op
regionaal en landelijk niveau
• Je schrijft bestuursrapportages en andere verantwoordingsstukken.
• Je bent in staat om als programmamanager te kunnen optreden en mede toe te zien op
adequate informatievoorziening, binnen of buiten de organisatie
• Je houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen,
binnen of buiten de organisatie
• Je organiseert themabijeenkomsten en stakeholdersbijeenkomsten
• Je legt vast en bewaakt de uitvoering van genomen bestuursbesluiten.
Profiel
•
•
•
•
•
•

Je bent een open en bereikbare persoonlijkheid met verbindende eigenschappen en bent in
staat tot ‘omdenken’
Je herkent je in de eigenschappen: daadkrachtig, energiek en resultaatgericht, open-minded
en beschikt over, waar nodig, een hands-on mentaliteit
Je beschikt over een analyserend denkvermogen en kunt dit vertalen in en naar de
organisaties
Je hebt een politiek en bestuurlijke sensitiviteit; en kunt makkelijk in een netwerk opereren
Je bent in staat om te adviseren op prioriteiten, en daarbij voldoende balans tussen ‘going
concern’ en implementatie kunnen aanbrengen
Minimaal HBO, bij voorkeur WO werk- en denkniveau

Wij bieden
•
•
•

Een dienstverband van 0.6fte
Een salaris in schaal 12 van de CAO Nederlandse Universiteiten
Goede werksfeer

Over de LECSO en het SBOwerkverband
LECSO en het SBOwerkverband
vertegenwoordigen de belangen van het gespecialiseerd onderwijs binnen de brancheorganisaties
PO-Raad, VO-Raad en andere belanghebbende partijen zoals onder meer MBO-Raad en sectorraad
PrO.
ontwikkelen, borgen en verspreiden met leden kennis en expertise over gespecialiseerde
ondersteuning en versterken de onderlinge verbondenheid tussen de gespecialiseerde scholen.
Meer weten en solliciteren
Stuur je motivatie en cv vóór 3 juni 2019 naar info@lecso.nl .
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jasper Swüste, beleidsadviseur
LECSO j.swuste@lecso.nl of bel 030-638 59 77.

