Per 1-9-2021 ontstaat er een vacature voor:

Manager bedrijfsschool (0.6-0.8 fte)
Van de Zeeuwse bedrijfsscholen voor de metaal techniek. Standplaats VlissingenTerneuzen
Ben jij die verbinder die wij zoeken?

In verband met het samen gaan van twee vakscholen en de wens om deze in de toekomst als één
grote vakschool in Zeeland voort te zetten zijn wij op zoek naar:
Een inspirerende en gepassioneerde manager voor de twee locaties van onze bedrijfsschool
Vakwerk in Vlissingen en M-Force in Terneuzen!
Even voorstellen:
Vakwerk is een bedrijfsschool die binnen de muren van Scalda in het Technum huisvest en M-Force
is een bedrijfsschool binnen de muren van Scalda in het Centrum voor Top Techniek.
Beide bieden opleidingen aan voor leerlingen in de richting van metaaltechniek.
Daarnaast worden praktijkopleidingen verzorgd zoals bijvoorbeeld las- en veiligheidscursussen.
Onze BBL-leerlingen krijgen de theorielessen bij Scalda. Voor de praktijkcomponenten van de
opleiding constructiewerker, pijpenbewerker, lasser of verspaner worden zij begeleid door onze
eigen leermeesters.
Naarmate de opleiding vordert, gaan ze steeds meer dagen per week naar hun leerbedrijf waar ze
in de dagelijkse praktijk mee kunnen werken. Na 2 of 3 jaar diplomeren ze en gaan ze full-time
aan de slag bij de werkgever.
Op dit moment hebben beide vakscholen een eigen bestuur. De besturen zijn verantwoordelijk voor
de organisatorische en financiële aspecten van de school.
Vakwerk richt zich op werkgevers in de regio midden en noord Zeeland (Walcheren, Noord- en
Zuid-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland).
M-Force voornamelijk op werkgevers in Zeeuws Vlaanderen. Hierbij ligt de focus van beide scholen
op het bedienen van werkgevers in de metaaltechniek.
Welke taak ligt er voor jou?
De manager zal enerzijds operationele werkzaamheden verrichten om de school aan te sturen:
• Dagelijkse leiding en begeleiding leermeesters
• Werven leerlingen: contacten met vmbo-scholen/open dagen
• Werven nieuwe leden, al dan niet icm lidmaatschap
• Profileren van de school via Website en social media
• Marktprofilering: scholen, banenmarkten, lobby nieuwe leden
• Opvolgen nieuwe inschrijvingen
• Borging kwalitatieve leerlingbegeleiding (o.a. AMM-test)
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Participeren in het landelijk netwerk van bedrijfstakscholen
Deelname in het STOZ (Sterk Techniek Onderwijs Zeeland)
Het opstellen van een begroting en het adviseren van de besturen hierin
Organiseren diverse avond opleidingen
Aanspreekpunt voor een brede doelgroep van parttimestudenten tot avondcursisten

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en borging van kwalitatieve eisen die
ontwikkelingsfondsen aan ons als bedrijfsschool stellen:
• Audit OOM
• Borgen navolging ambitieprogramma OOM
Tot slot ben jij de pro-actieve kartrekker in het onderzoeken, begeleiden en uitvoeren van de
mogelijke samenwerking.
• Begeleiding samenwerking en mogelijk later fusie
Uiteraard doe je dit alles niet alleen! Het team bestaat uit 4 leermeesters en 1 administratieve
ondersteuning. De dagelijkse werkzaamheden voer je weliswaar zelfstandig uit. Met name het
samenwerkingstraject zal in nauw overleg met beide besturen worden vorm gegeven.
Wie zoeken wij?
Een pro-actieve verbinder die zorgvuldig en zelfstandig de taken uitvoert. Verder is onze ideale
kandidaat:
 actief netwerker, bij voorkeur met een netwerk binnen het onderwijs in zowel ZeeuwsVlaanderen als Walcheren en de Bevelanden.
 communicatief sterk en daarmee in staat om op alles niveaus te communiceren. Je spreekt
dus de taal van de leerling, maar ook die van bestuurders.
 organisatorisch sterk. Je vindt het leuk om op open dagen en tijdens voorlichtingen een
aansprekend plaatje neer te zetten dat zowel leerlingen als ouders aanspreekt.
 commercieel ingesteld. Je weet nieuwe bedrijven te enthousiasmeren om leerlingen op te
leiden bij één van de vakscholen.
 administratief goed onderlegd. Middels periodieke rapportage aan het bestuur, breng je
hen op de hoogte van activiteiten, resultaten en vorderingen.

Functie-eisen:
 HBO opleiding
 Kennis van onderwijskundige ontwikkelingen in het mbo
 Kennis van kwaliteitszorg en resultaatverantwoordelijk management
 Leidinggevende ervaring in onderwijs en/of bedrijfsleven
 Hands-on mentaliteit
 Netwerken onderhouden en ontwikkelen
 Verbinder
Wat bieden we je?
Wij bieden een functie waarin je naar hartenlust kunt ondernemen. Je runt als het ware je eigen
‘winkel’ en in nauw overleg met de beide besturen vul je je eigen tijd in.
Deze mate van zelfstandigheid en ondernemerschap maakt dat een constructie op ZZP-basis zeker
tot de mogelijkheden behoort.
Procedure:
Je sollicitatie kun je voor 21 mei 2021 richten aan cvanfraeijenhove@schipperaccountants.nl.
Voor meer informatie kun je terecht bij:
dhr. W. Bierens, voorzitter van Vakwerk te Vlissingen onder telefoonnummer 06 – 5317 4344
dhr. P. Moes, voorzitter van M-Force te Terneuzen onder telefoonnummer 06 – 2826 1949

