Colegio Arubano biedt sinds 1959 als enige school HAVO en VWO dagonderwijs aan op Aruba. Het onderwijs wordt
gegeven vanuit een brede christelijke basis met respect voor alle overtuigingen. De school kent ongeveer 1700 leerlingen
en wordt bestuurd vanuit de Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (SMOA). Colegio Arubano staat voor kwaliteit van
onderwijs in een gezond pedagogisch klimaat, waarbij de leerling centraal staat.
De dagelijkse leiding met betrekking tot de onderwijsprocessen en leerlingbegeleiding is in handen van de Rector,
bijgestaan door een team van conrectoren, terwijl alle niet-onderwijs activiteiten worden aangestuurd door de Manager
Bedrijfsvoering. Zowel de Rector als de Manager Bedrijfsvoering rapporteren aan het bestuur van de stichting.
Het bestuur van SMOA is momenteel een wervingsproces begonnen naar kandidaten voor de functie van

RECTOR
Profiel
Als rector bent u eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op Colegio Arubano en de zorg/begeleiding die
aan leerlingen wordt gegeven. Hierbij geeft u uitvoering aan het strategisch plan. U werkt hierin intensief samen met het
team van conrectoren met ondersteuning van een secretariaat. Op bevlogen en positieve wijze bent u in staat om direct en
indirect leiding te geven aan de groep van meer dan 100 docenten, onderwijsassistenten en leerlingbegeleiders. Tevens bent
u verantwoordelijk voor constructieve relaties tussen de school, studenten, ouders, overheid en andere instellingen.
Functie-eisen

 Doctoraal/Master in vakgerichte opleiding en in bezit van 1e graads leraarsbevoegdheid;
 Inspirerend leider met ruime leidinggevende ervaring binnen onderwijsinstelling(en) en aantoonbaar strategisch inzicht;
 Empathische en proactieve netwerker die op positieve en resultaatgerichte manier te werk gaat met weerstanden binnen
en buiten de organisatie;

 Gedegen kennis van relevante wet- en regelgeving, goede inzichten in de Arubaanse cultuur en sociaal economische

verhoudingen, achtergronden en technieken met betrekking tot didactiek en onderwijs binnen de Arubaanse context
alsook de andere koninkrijkspartners;
 Professionele en tactvolle uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Papiamento.

Wij stellen ons ten doel om elke
leerling succesvol voor te
bereiden op een vervolgstudie en
te vormen tot een volwaardig en
zelfstandig functionerend lid van
de maatschappij met respect
voor de medemens en
leefomgeving.

Spreekt deze vacature je aan en herken
je jezelf in het beschreven profiel, dan
nodigen wij je uit om te reageren.
SMOA laat zich in dit wervingstraject
ondersteunen door Advance HR
Services. Sollicitatiebrieven, voorzien
van CV en relevante diploma’s kunnen
tot uiterlijk 6 juni 2020 via email worden
gestuurd naar:
Advance HR Services, t.a.v. dhr. Noordzij
via jan@advance-hrs.com, onder
vermelding van ‘RECTOR’.
Een psychologisch onderzoek kan
onderdeel vormen van het
selectietraject.

