De Stichting Alterius verzorgt praktisch en theoretisch onderwijs voor kinderen en
jongeren die een toelaatbaarheidsverklaring hebben voor speciaal onderwijs of
(residentieel) geplaatst zijn in een voorziening voor jeugdzorg. Daarnaast wordt er
ook praktisch, technisch onderwijs gegeven aan jongeren (18+).
Dit doen we met circa 130 medewerkers voor, per jaar, zo’n 700 leerlingen en
cursisten, verspreid over een aantal locaties in Zuid-Limburg.
De bestuurder wordt ondersteund door een raad van toezicht die toezicht houdt op
en de bestuurder adviseert over de bedrijfsvoering. De voorzitter van de raad is het
eerste aanspreekpunt voor de bestuurder en vervult tevens de werkgeversrol van de
bestuurder. De raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf leden.
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van twee leden, zijn wij
op zoek naar:

VOORZITTER (EN
LID

TEVENS LID) RAAD VAN TOEZICHT
RAAD VAN TOEZICHT

MET DE PORTEFEUILLES ONDERWIJS OF FINANCIËN

OVER ALTERIUS
Ons onderwijs zorgt voor een gestructureerde, veilige leeromgeving en geeft onze
leerlingen en cursisten kansen om zich sociaal, emotioneel en cognitief verder te
kunnen ontwikkelen. Het onderwijs draagt zo bij aan het zo optimaal mogelijk
kunnen functioneren als actief burger in onze samenleving.
Onze leerling of cursist staat centraal. Wij willen hem of haar zo goed mogelijk
begeleiden naar het doel dat we samen hebben gesteld. Dit doel kan dagbesteding,
vervolgonderwijs of arbeid zijn. Samen met anderen uit de omgeving van de leerling
of cursist werken we eraan om dit doel waar te maken. Niet alleen ouders of
verzorgers, maar ook behandelaren of verwijzers spelen hierin een belangrijke rol.

FUNCTIE-EISEN VOOR DE TOEZICHTHOUDER





beschikt over een academisch denk- en werkniveau;
is in staat om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen;
heeft affiniteit met speciaal onderwijs en met de genoemde doelgroepen;
is nog actief in het arbeidsproces;





heeft expertise op het gebied van onderwijs of financiën;
heeft een open en positief kritische houding;
houdt pro-actief toezicht.

Aanvullende functie-eisen voorzitter:





heeft aantoonbare voorzitters- en leiderschapskwaliteiten;
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, tact en souplesse;
beschikt over voldoende inzicht om de prestaties en de bedrijfsvoering in
algemene zin te kunnen beoordelen;
is beschikbaar voor tussentijds overleg met de bestuurder.

INLICHTINGEN
Voor meer informatie over de functies kunt u contact opnemen met
de heer T. Bisscheroux, bestuurder, via telefoon 06 832 01 364.

SOLLICITATIEPROCEDURE
Solliciteren kan door uw curriculum vitae en motivatiebrief vóór 22 april 2019 te
sturen naar astrid.lodiers@stichtingalterius.nl, beleidsmedewerker HRM.
Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen na 8 mei bericht.
De kennismaking met potentiële kandidaten zal plaatsvinden op donderdag 29 mei
2019 in Heerlen.
Het besluit tot benoeming van de beide kandidaten wordt genomen in de
vergadering van de raad van toezicht op 11 juni 2019.
De ingangsdatum van de toezichtfunctie is 1 augustus 2019.
Benoeming is in eerste aanleg voor een periode van vier jaar, met een optie op
herbenoeming voor vier jaar.

