
ALGEMEEN DIRECTEUR

De Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) beheert 85% van de scholen in Aruba en verzorgt voor ongeveer
10.000 leerlingen het kleuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Mavo). Onder de SKOA paraplu
werken ruim 800 personeelsleden. Binnen het SKOA onderwijsbureau werkt een team van ondersteunend en
administratief personeel. De algehele leiding is in handen van de Algemeen Directeur, die rapporteert aan de Raad
van Toezicht. Vanwege het pensionering van de huidige directeur, is SKOA op zoek naar gekwalificeerde kandidaten
voor de functie van

De verantwoordelijkheden en kerntaken in deze functie liggen op de gebieden van strategieontwikkeling en
-uitvoering, visie- en beleidsbepaling, organisatieontwikkeling, procesbeheersing, budgetcycli, onderwijsinnovaties
alsook het onderhouden van intensieve communicatielijnen hierover met alle interne en externe stakeholders. In
deze functie dient continu geschakeld te worden tussen het lange-termijn strategisch niveau en de praktische
uitvoering van strategie en beleid binnen de scholen.

Wij zoeken daarom naar kandidaten met een academische opleiding en/of academisch denkniveau, gedegen
ervaring binnen het Arubaanse onderwijsveld en duidelijke passie voor goed onderwijs en de hoofdrolspelers
hierbinnen: de leerlingen en onderwijzers. Ook sterke leiderschaps-, communicatieve- en onderhandelings-
vaardigheden zijn in deze functie van cruciaal belang. Uiteraard dient de beheersing van de Nederlandse taal, in
woord en geschrift, op een professioneel niveau te liggen.

SKOA werkt vanuit de rooms-katholieke geloofsovertuiging en kandidaten dienen dan ook deze geloofsovertuiging te
tonen in levensstijl en denkwijze. Tenslotte, alleen kandidaten met de Nederlandse nationaliteit en bij voorkeur
ingezetenen van Aruba, kunnen reageren.

De toekomst van Aruba
verdient het beste onderwijs
en onze beste schoolleiders.

Spreekt deze vacature je aan en herken je
jezelf in het beschreven profiel, dan
nodigen wij je uit om te reageren.

SKOA laat zich in dit wervingstraject
ondersteunen door Advance HR Services.
Sollicitatiebrieven, voorzien van CV en
relevante diploma’s kunnen tot uiterlijk 1
juni 2018 via email worden gestuurd naar:
Advance HR Services, t.a.v. dhr. Noordzij
via jan@advance-hrs.com, onder
vermelding van ‘SKOADIR’.

Voor inhoudelijke vragen over deze
vacature kan telefonisch contact worden
opgenomen met mw. Martijn-Rombley,
Hoofd Personeelszaken van SKOA, via
telefoon 5821848 of email
c.martijn@skoa.aw.

Een psychologisch onderzoek kan
onderdeel vormen van het selectietraject.


