Vzw Crescendo Samen Groeien werft aan:

een internaatbeheerder m/v/x
voor het Regina Caeli Internaat Dilbeek

Het Regina Caeli Internaat vormt samen met het Regina Caeliyceum, de Regina Caeli
Kleuterschool en de Regina Caeli Lagere School de campus Regina Caeli Dilbeek, in de groene
rand ten zuid-westen van Brussel. Campus Regina Caeli behoort tot de vzw Crescendo Samen
Groeien, het bestuur van zeven vrije scholen in Dilbeek: drie kleuterscholen, drie basisscholen
en een lyceum met aangehecht internaat.
Het Regina Caeli internaat is aangehecht aan het Regina Caelilyceum, een ASO-school, en
huist in de bovenste verdiepingen van het Lyceum. De infrastructuur van het Internaat werd
in 2013 volledig vernieuwd.
Ons Internaat biedt plaats aan 65 internen (m/v/x), van het eerste leerjaar lager onderwijs
tot en met het zesde jaar secundair onderwijs. Onze internen lopen school op de campus RC
of in andere secundaire scholen in de omgeving.
Het Regina Caeli Internaat is een levendige leefgemeenschap, die kinderen en jongeren
tijdens de schoolweken een warme thuis biedt, met voldoende structuur voor een goed
studieklimaat en aangepaste studiebegeleiding.
Het is onze visie/missie om kinderen en jongeren te begeleiden in hun groei naar
volwassenheid, met open blik en geloof, zorgzaam voor elkaar, in geborgenheid en met
veerkracht .

Wij zoeken een gedreven internaatbeheerder, die ons internaat verder helpt
uitbouwen tot een plek waar kinderen en jongeren stevige wortels
ontwikkelen, en sterke vleugels om verder in hun leven uit te slaan.

Jouw functie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je leidt, begeestert en inspireert het internaatsteam.
Je voert een beleid dat de waarden van de visie/missie van het internaat uitstraalt en
overdraagt naar het internaatsteam, de internen en hun ouders.
Je bent de centrale aanspreekfiguur van het Internaat en staat in voor een goede
communicatie met internen, ouders, de scholen van de internen en het bestuur.
Je vertegenwoordigt het internaat binnen vzw Crescendo en naar de buitenwereld
toe.
Je staat in voor de logistieke en administratieve organisatie van het Internaat.
Je staat in voor een gezond financieel beleid van het Internaat, onder supervisie van
de Directeur Ondersteunende Diensten van vzw Crescendo.
Je volgt het dagelijks functioneren en het financieel beheer van de keuken op, met
begeleiding van de Directeur Ondersteunende Diensten van vzw Crescendo.
Je bent lid van het directieteam van Campus RC en werkt collegiaal samen met de
directies van het Lyceum, Lagere school en Kleuterschool.
Je vult je werkdag vrij in, binnen de tijdspanne van de internaatsuren (van 7 u ’s
ochtends tot 22 u ’s avonds). Overnachten in het Internaat en weekendwerk
behoren in de regel niet tot je takenpakket.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde minstens een diploma Bachelor.
Je bent in het bezit van een Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid (BPB), of bereid
het BPB via een opleiding te behalen. Voor vastbenoemde studiemeesters-opvoeders
is een BPB niet vereist.
Ervaring in internaat, onderwijs, leiding geven en/of het werken met kinderen en
jongeren zijn een pluspunt.
Je bent open en positief ingesteld, communicatief en sociaal vaardig.
Je bent begripvol en kan ook streng en kordaat optreden waar nodig.
Je bent goed in organiseren en schakelt vlot tussen visie en operationele zaken.
Je kan een team aansturen en je medewerkers taak- en relatiegericht ondersteunen,
met aandacht voor het inzetten van ieders talenten en vaardigheden.
Je bent stressbestendig en veerkrachtig bij tegenslagen.
Je kan conflicten hanteren.
Je kan kritisch reflecteren en nieuwe inzichten naar de praktijk vertalen .
Je hebt zin voor vernieuwing en je bent bereid tot nascholing in de domeinen
verbonden aan dit ambt.

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste benoeming.
De verloning van internaatbeheerder volgens weddeschaal 165 van het Departement
Onderwijs.
Een frisse, moderne werkomgeving in een groene omgeving aan de rand van de
hoofdstad.
Samenwerking met een team van enthousiaste en bekwame opvoeders.
Samenwerking met MVD-personeel en externe uitbater/partner van de keuken.
Samenwerking met een directieteam met een cultuur van traditie en vernieuwing,
dialoog en overleg.
De ondersteuning van een bestuur dat zijn scholen en internaat verder wil uitbouwen
tot een sterke partner in het Dilbeekse onderwijslandschap.

Nader kennismaken?
•
•

Bezoek onze website: https://www.internaat-regina-caeli.be/
Neem een kijkje op onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/internaatreginacaeli/

Solliciteren?
Stuur je CV met gemotiveerde kandidaatstelling uiterlijk op vrijdag 26 februari 2021 per
brief én via e-mail naar de voorzitter van het bestuur:
Mevrouw Francine Hardeman
Europalaan 15 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
E-mail: voorzitter@crescendo-scholen.be
Kandidaten die in aanmerking komen voor een sollicitatiegesprek ontvangen via mail een
uitnodiging op maandag 1 maart. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op zaterdag 13
maart. Nog vragen? Stuur ze ons via het e-mailadres hierboven.
Regina Caeli Internaat, Rozenlaan 45 1700 Dilbeek
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