Het bestuur van de Scholen van Oranje te Dordrecht zoekt in verband met pensionering van
de huidige directeur in de zomer van 2018 naar een enthousiaste, ondernemende

Directeur voor de cbs ORANJE NASSAU (0,8 – 1,0 wtf in schaal DB)

INVALLEERKRACHTEN GEZOCHT
INVALLEERKRACHTEN GEZOCHT
De Oranje Nassauschool is één van de vier Scholen van Oranje in Dordrecht. De school heeft 227 leerlingen en is gelegen in de wijk Stadspolders. De directeur geeft samen met zijn staf leiding
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Bij gebleken geschiktheid voorrang hebben in geval van vacatures

Nadere informatie
 contact
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Sollicitaties
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en opgave van referenties dient uiterlijk op 31 januari 2018 binnen te zijn op het bestuursbureau en kunt u richten aan:
Bestuur van de Scholen van Oranje t.a.v. de heer mr. G.Will, Postbus 9041, 3301 AA Dordrecht. Mailen kan ook naar: directie@scholenvanoranje.nl. De procedure wordt gevolgd conform
de sollicitatiecode
uit de
cao-PO. Eendie:
assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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