Edux
Onderwijspartners bv
Tolweg 11
4851 SJ Ulvenhout
Postbus 75
4850 AB Ulvenhout

VACATURE ADVISEUR LEREN EN VERANDEREN

VOOR WELK BEDRIJF GA JE WERKEN?
Edux Onderwijspartners is een netwerkorganisatie met een maatschappelijk belang. Met een team
van 35 professionals adviseren wij scholen, besturen, gemeenten, kindercentra en
samenwerkingsverbanden over onderwijsinhoud, organisatiemanagement en zorgbeleid. Onze
aanpak is gericht op duurzame voortuitgang en gedragsverandering in het onderwijs. Wij brengen
concrete samenhang aan tussen strategie op bestuursniveau, schoolplanbeleid van directeuren en
praktische uitvoering in de klas. Elk verandertraject dat wij begeleiden komt rechtsreeks ten goede
aan het kind. Actuele wetenschappelijke inzichten vertalen wij naar praktisch en realistisch
handelen. In onze begeleiding dagen wij uit. De dienstverlening van Edux is prikkelend met als met
als doel beweging op gang te brengen. Partnerschap staat centraal. Adviseurs van Edux zijn nauw
betrokken bij hun relaties en voelen zich mede-eigenaar van het ontwikkelproces.

WIE ZOEKEN WIJ?
Voor onze afdeling ‘leren en veranderen’ zijn wij op zoek naar een professionele collega, die voldoet
aan de volgende eisen:

Afgeronde wetenschappelijke opleiding: onderwijskunde, pedagogische wetenschappen of
psychologie

Minimaal vijf jaar werkervaring in de branche primair onderwijs

Stevige aantoonbare ervaring met het zelfstandig verwerken van opdrachten / acquisitie

Verstand van verandermanagement (begeleiding naar duurzame gedragsverandering)

Kennis op het gebied van effectief leren (schoolontwikkeling) en organisatieadvies (kwaliteit)

In het bezit van rijbewijs en eigen auto

WAT ZIJN JE WERKZAAMHEDEN?

Adviseren en begeleiden van schoolteams, leerkrachten, ib’ers, directies en besturen bij het
verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs.

Antwoord bieden op maatwerkvragen en ontwerpen van een passend aanbod.

Het zijn van een strategische gesprekspartner, kritische vriend voor onderwijsprofessionals.

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden een jaarcontract met een taakomvang vanaf 0.6 fte binnen een dynamisch en
gemotiveerd team. Salaris en omzettarget worden in overleg met elkaar overeengekomen. Onze
bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door een informele sfeer in een resultaatgerichte organisatie. Wij
bieden een verantwoordelijke functie, waarbij veel ruimte is voor flexibiliteit en eigen inbreng.

SOLLICITATIEPROCEDURE
Ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan jouw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en CV
richten aan Diana Verbeek (HR-functionaris) via dverbeek@edux.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Diana Verbeek (06-25080708)
of met Joël van Raak (directeur-bestuurder) (jvanraak@edux.nl / 06-22508683).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

