HUISVESTING
ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
BELEIDSADVISEUR

Geerts & Partners is in opdracht van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opzoek
naar de nieuwe beleidsadviseur Huisvesting. Ben jij een gespreksvaardige verbinder?
Ben jij toe aan interessante verkeersopgaven met veel verantwoordelijkheid, binnen
een organisatie met korte lijnen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vereniging OMO en Bureau
De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) bestaat uit 35
scholen voor het voortgezet onderwijs in met name de provincie
Noord-Brabant. Het bureau OMO ondersteunt deze scholen bij
de administratie, automatisering, financiën, personeel, juridische
zaken, communicatie en huisvesting. Zo kunnen de scholen zich
optimaal concentreren op het onderwijs. Daarnaast ondersteunt
het bureau OMO de raad van bestuur bij het voorbereiden,

implementeren en toetsen van beleid.
team huisvesting
Het team huisvesting bestaat uit 6 personen werkzaam in de
functie van beleidsadviseur, projectmanager of ondersteuner.
Het team is te beschrijven als betrokken, open en transparant.
Vanuit een teamgedachte gaan de beleidsadviseurs kritisch
analytisch op zoek naar de juiste oplossing bij iedere
huisvestingsituatie. Zo dragen ze samen zorg voor de huisvesting
van 35 scholen die onder OMO vallen.
De functie van beleidsadviseur
Vanuit je rol als beleidsadviseur huisvesting ontwikkel en
implementeer je beleid op het gebied van onderwijshuisvesting.
Voorbeelden hiervan zijn het activiteitenbesluit, meerjaren-

onderhoudsplannen, duurzaamheid, bekostiging en beheer en
onderhoud. Daarnaast ben je in het voortraject van
huisvestingsprojecten (nieuwbouw en renovatie) betrokken om

na overleg met de school en de gemeente tot kaderstelling te
komen. Dit alles vanuit een ondersteunende/adviserende rol
richting de raad van bestuur.
Klik hier voor een van de meest recente projecten!
Wie ben jij?
Met een passie zet jij je in voor de onderwijshuisvesting. Je bent
vrolijk en optimistisch en werkt graag samen in een leuk en
enthousiast team. Van nature spar jij met je collega’s over de
vraagstukken die je duurzaam en kwalitatief op topniveau wilt
organiseren. Je weet verbindingen te leggen en te schakelen

Functie-eisen

+
+

HBO werk- en denkniveau

+

Affiniteit onderwijs huisvesting

tussen tegengestelde belangen. Door jouw sterk ontwikkeld
analytisch vermogen schakel je snel, daarbij heb je een
oplossingsgerichte instelling. Zo weet jij de rust te bewaren en zo

Ervaring met procesmatig
werken

creatief mogelijkheden aan te dragen.
Wat verwachten wij
•

Je hebt een relevante opleiding en minimaal HBO werken denkniveau.

•

Je bent enthousiast op het gebied van (onderwijs)
huisvesting.

•

Je ziet de voorbereiding van nieuwbouw, uitbreiding en
aanpassing van scholen als een leuke uitdaging (van 1e
initiatief tot en met de kaderstelling).
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•

Je hebt creatieve en vernieuwende ideeën over de
kwaliteit van onderwijshuisvesting welke je op een
heldere manier in beleidsnotities kunt vertalen.

•

Je hebt kennis van zaken en/of interesse over
onderwerpen als doordecentralisatie, duurzaamheid en
diverse soorten bouwcontracten/bouwvormen.

•

Je hebt affiniteit met het opstellen van financiële
overzichten.

•

Je bent een stevige gesprekspartner voor raad van
bestuur, schoolleiding, gemeenten en externe partijen.

•

Je hebt bestuurlijke sensitiviteit om binnen de complexe

omgeving van de scholen, raad van bestuur en extern
betrokkenen op een goede manier om te gaan met
belangentegenstellingen.
•

Je hebt een hands-on mentaliteit, analytisch inzicht, een
proactieve houding en een drive tot verbetering.

Wat wij je bieden

De vacature betreft een fulltime functie voor 1,0 fte (= 36,86 uur).
De salariëring is marktconform (schaal 10 cao VO, max. € 4.301,-(loonpeil 1 maart 2020 o.b.v. fulltime dienstverband). Het bureau

Informatie
Voor meer informatie en korte video’s over vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs en werken op het bureau OMO zie:
www.omo.nl/werken-en-leren-bij.
Geïnteresseerd?
Enthousiast geworden en herken jij je in het profiel? Reageer dan
vóór 25 mei 2021 en upload je sollicitatie via onze website:
https://www.geerts-partners.nl/vacatures.
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Kenzo van

Hassel, bereikbaar op 06 44 13 13 11.
De voorselectiegesprekken met Kenzo vinden plaats op 26 en 27
mei 2021 te Tilburg.
De gesprekken bij het bureau Ons Middelbaar Onderwijs zijn

Wat bieden wij

+
+
+
+

€ 4.301,- max obv 1,0 fte
Flexibele tijden
Persoonlijke groei
Studiefaciliteiten

gepland op 2 juni 2021(eerste ronde) en 9 juni 2021 (tweede
ronde).
Een assessments kan onderdeel uitmaken van de procedure.

kent goede en eigentijdse arbeidsvoorwaarden, waaronder
uitgebreide studiefaciliteiten en flexibele arbeidstijden. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om alle schoolvakanties vrij te zijn. Er is
binnen het bureau OMO volop ruimte voor persoonlijke groei en
innovatieve initiatieven. Wij werken in teams waarbij de
teamleden elkaar aanvullen en van elkaar leren. We gaan voor
verbinding, vertrouwen en betrokkenheid.
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