De Raad van Toezicht van Xpect Primair is op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht
Aandachtsgebied HR
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

De Raad houdt toezicht op de organisatie
en het beleid van de stichting en vervult,
naast de formele rol als werkgever, een
strategische klankbord- en adviesrol voor de
voorzitter van het College van Bestuur.
De RvT bestaat uit vijf leden met specifieke
deskundigheid op de volgende terreinen.
Bestuur en management, financiën,
onderwijs en juridische zaken.
De RvT hecht belang aan een gezond
evenwicht tussen het functioneren als team
en het hebben van een gezonde mate van
onafhankelijkheid in het denken.
De samenwerking met de voorzitter van het
College van Bestuur is open en constructief
kritisch. Er wordt gewerkt op basis van
openheid, rolvastheid, professionaliteit en
vertrouwen.
Conform het rooster van aftreden ontstaat
er per 1 augustus 2021 een vacature voor
lid RvT.

Een lid van de RvT die:
 achter de missie, visie en kernwaarden
van Xpect Primair staat;
 de visie over de wijze waarop het interne
toezicht is vormgegeven onderschrijft;
 een teamspeler en een onafhankelijke
denker is;
 weet hoe een onderwijsstichting voor
primair onderwijs functioneert;
 voorstander is van open menings- en
besluitvorming waarbij inhoudelijke
argumenten leidend zijn;
 bekend is met de regio en beschikt over
een netwerk in de regio;
 naast academisch werk- en denkniveau,
over kennis van en ervaring met HR
beschikt.



Gezien de huidige samenstelling van de raad
worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te
solliciteren.



Een uitdagende en gevarieerde rol
binnen
een
vooruitstrevende
organisatie die financieel gezond is.
Vergoeding van € 4.000,- bruto per
jaar inclusief onkosten en exclusief
reiskosten (conform richtlijnen van
de Vereniging van Toezichthouders in
Onderwijsinstellingen).

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

De werving en selectie wordt geleid
door de Raad van Toezicht van Xpect
Primair.

Xpect Primair bestaat uit vijfentwintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie
voor 1 januari 2021. U kunt uw
motivatie en cv mailen naar
bestuur@xpectprimair.nl
Meer informatie over de vacature?
dhr. Drs. Raoul van Etten MBA
Voorzitter RvT
06-51618160.

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

