Stichting VierTaal is de instelling voor openbaar onderwijs cluster 2, zowel primair als
voortgezet onderwijs, en is gevestigd in de regio’s Den Haag, Amsterdam groot en
Noord-Holland Noord. VierTaal telt 570 medewerkers verspreid over de 12 verschillende
locaties. VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een communicatieve
beperking, veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een
gehoorstoornis (SH). Een deel van de leerlingen is gediagnosticeerd met een
autismespectrumstoornis (ASS).
Voor het bestuursbureau, waar verschillende staffuncties vertegenwoordigd zijn (P&O,
financiën, communicatie, ICT, kwaliteitsmanagement) zoeken wij een enthousiaste en
proactieve adviseur kwaliteitsmanagement. De adviseur kwaliteitsmanagement zorgt
voor de ontwikkeling, implementatie en het toetsen van het kwaliteitsbeleid. VierTaal
heeft als doelstelling om in 2020 het certificaat kwaliteitsnorm speciaal onderwijs te
behalen. De adviseur kwaliteitsmanagement legt verantwoording af aan de
directeur-bestuurder.
Wij zijn per direct op zoek naar een
Adviseur kwaliteitsmanagement (0,6 - 0,8 wtf)
Kerntaken:
- Ontwikkelt beleids- en uitvoeringsplannen inzake kwaliteitsmanagement;
- Adviseert op het gebied van kwaliteit, en geeft voorlichting en instructies op dit
gebied;
- Volgt relevante in- en externe ontwikkelingen inzake kwaliteitsmanagement, weten regelgeving en beoordeelt deze op consequenties voor de stichting;
- Ontwikkelt instrumenten ten behoeve van het kwaliteitsmanagementsysteem;
- Opstellen, actualiseren en beheren van het kwaliteitshandboek;
- Toetsen van de correcte uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
- geeft invulling aan kwalitatief oudertevredenheidsonderzoek.
Wie zoeken wij:
- Een HBO/WO werk-en denkniveau;
- Beschikt over theoretische kennis op het vakgebied van kwaliteitsmanagement;
- Beschikt over de vaardigheid om managementinformatie te analyseren;
- Kennis van het vigerende systeem voor kwaliteitsmanagement;
- Kennis van de organisatie van het onderwijs;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden;
- Capaciteiten om collega’s te trainen, instructie te geven en tijdig te adviseren;
- Werkervaring in een soortgelijke functie is een pré.
Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vast.
De functie is ingeschaald conform de cao PO, salarisschaal 11.
Informatie:
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer Remco Niemeijer,
portefeuillehouder kwaliteitsmanagement. E-mail adres: R.niemeijer@viertaal.nl.
Voor meer informatie over Stichting VierTaal, kijk op onze website www.viertaal.nl.
Solliciteren:
Stuur jouw motivatiebrief met curriculum vitae vóór 21 januari 2019 naar
peno@viertaal.nl, t.a.v. dhr. A.J.J.M. Kuijs, directeur-bestuurder, onder vermelding van
Vacature Adviseur kwaliteitsmanagement.
De gesprekken vinden plaats in week 5 en 6.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

