
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het bestuur van de SEPB is op zoek naar een ervaren en kundige  
 

Directeur Stichting EPB ad interim (herhaalde en gewijzigde oproep) 
 
Het bestuur is het bevoegd gezag van de SEPB. De directeur ressorteert direct onder het bestuur en vertegenwoordigt, 
het bestuur op de werkvloer. De directeur geeft leiding aan het SEPB-kantoor en zorgt, samen met de directeuren van 
de scholen, dat het dagelijks beheer, onderwijsmanagement en organisatie van de scholen optimaal verloopt.  
Belangrijke taken in deze brede functie zijn: 
- beleidsvoorbereiding, coördinatie en controle op de uitvoering van het bestuursbeleid, met name op het gebied van 
onderwijs, financien en personeel  
- bevorderen van onderwijskwaliteit en -innovatie 
- opzetten en bewaken financieel beleid, verantwoordelijk voor opstellen begroting en jaarverslag  
- aanspreekpunt voor de directeuren van de scholen op genoemde onderwerpen 
- toezicht houden op de gang van zaken en uitvoering van afgesproken beleid op de scholen 
- ondersteuning van de directeuren bij complexe vraagstukken en bij crisissituaties 
- (on)gevraagd advies geven en informatie verschaffen aan het bestuur voor de goede gang van zaken 
- voorzitter van het Directeurenteam en verantwoordelijk voor diens besluitvorming  
 
Functie-vereisten: 
- opleiding op WO-niveau, bij voorkeur Onderwijskunde, aangevuld met managementopleiding 
- ruime ervaring met leiding geven aan diversiteit van personeel 
- kennis en ervaring met Comptabiliteitsverordening van Aruba  
- kennis van en ervaring met financiële verantwoording en subsidies 
- aansprekende visie op lager beroepsonderwijs 
- ervaring met onderwijsprocessen en – vernieuwing in het beroepsonderwijs, alsmede ervaring in 
organisatieveranderingsprocessen 
- redeneren vanuit het leerproces van de leerlingen, affiniteit met jongeren 
- oog voor de belangen van de docenten opdat zij in staat zijn kwaliteitsonderwijs te verzorgen 
- analytisch, probleemoplossend, communicatief sterk en besluitvaardig 
- de Nederlandse nationaliteit  
- uitstekende beheersing van Papiamento en Nederlands in woord en geschrift.  
 
Procedure: Een assessment kan een onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Arbeidsvoorwaarden: De bezoldiging verloopt volgens de normen van de subsidiënt/Land Aruba, zoals beschreven in 
de bezoldigingsregels voor het Arubaanse onderwijs. Het betreft een tijdelijke functie, vooralsnog voor de duur van 
twee jaar. Bij gelijke kwalificaties wordt de voorkeur gegeven aan de kandidaat die reeds binnen de Arubaanse 
publieke sector werkt en/of wordt gesubsidieerd. 
 
Voor algemene informatie kunt u onze website www.epbaruba.com raadplegen. Voor aanvullende vragen over de 
functie kunt u contact opnemen met de waarnemend directeur van de SEPB op telefoon 585 7780. Schriftelijke 
sollicitaties (z.s.m.) met CV kunt u voor 15 juni 2019 richten aan:  Het bestuur van de SEPB, Byronstraat 2A, 
Oranjestad, Aruba. of e-mail sepb@setarnet.aw  

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) heeft het beheer en management van 
het Lager Beroepsonderwijs op Aruba onder zich. De SEPB stelt zich ten doel om 
leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, beroepsvorming en algemene vorming 
aan te bieden. Tot de Stichting behoren twee EPB-scholen, gevestigd te Oranjestad en 
San Nicolas, met in totaal circa 1600 leerlingen. Binnen de SEPB werken circa 160 
docenten en 30 onderwijsondersteunende medewerkers. 
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