De Raad van Toezicht van de Stichting PC (V)SO Kampen e.o. is op zoek
naar
een LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT
De Stichting heeft twee scholen: Prisma (SO/SBO) en de Spanker (VSO)
met in totaal ruim 265 leerlingen en circa 90 personeelsleden. De
organisatie wordt geleid door een bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen taak, houden toezicht
op en zijn sparringpartner voor het bestuur van de scholen. De Raad van
Toezicht bestaat uit vijf personen en vergadert ongeveer vijf keer per jaar.
Op dit moment is er een vacature.
Algemeen Profiel lid Raad van Toezicht:






Onderschrijft de doelstellingen en de grondslag van het protestantschristelijk onderwijs.
Heeft affiniteit met het (speciaal) onderwijs.
Beschikt over bestuurlijke ervaring, strategisch denkvermogen en
besluitvaardigheid.
Is bekend met de principes van Good Governance en is in staat zich
als Toezichthouder te gedragen.
Heeft kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te
kunnen beoordelen en om klankbord voor het bestuur te kunnen
zijn.

Speciale eisen lid Raad van Toezicht
Binnen de Raad van Toezicht is spreiding van ervaring en deskundigheid
gewenst. Er bestaat duidelijke voorkeur voor kandidaten met deskundigheid
op het gebied van onderwijs en financiën.
De Raad van Toezicht is op zoek naar een kandidaat met kennis en ervaring
op het gebied van financiën om op dit aspect kritisch toezicht te kunnen
houden, een hoogwaardig klankbord voor het bestuur te kunnen zijn,
financiële rapportages te kunnen interpreteren en inzicht te hebben in de
strategische implicaties voor de langere termijn.
Vragen
De profielen van de Raad van Toezicht en meer informatie is te vinden op
de site van de stichting: www.sokampen.nl
Heeft u interesse of wilt u anderszins meer informatie dan kunt u contact
opnemen met de voorzitter de heer drs. H.R. Schaafsma: tel 038-3332448
Reactie
Graag zien we uw reactie tegemoet. U kunt uw brief binnen twee weken na
het verschijnen van de advertentie richten aan:
Stichting PC (V)SO Kampen e.o.
t.a.v. mw. mr. W.A. Visser
Marinus Postlaan 1a, 8264 PB Kampen
of e-mail naar: administratie@sokampen.nl

