Auris Dienstverlening Leiden

Ben jij iemand die vanuit verbinding werkt aan groei en ontwikkeling? Ben je een creatieve denker,
oplossingsgericht en communicatief ingesteld? Werk je graag samen in een dynamisch team? Dan
past deze functie goed bij jou!
De Ambulante Dienstverlening Leiden is op zoek naar een tweede

Teamleider
(0,7 FTE)

Ambulante Dienstverlening Leiden
Vanuit de Ambulante Dienstverlening Leiden worden leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs begeleid die problemen hebben met horen, spreken of het
verwerken van taal. Het team bestaat uit 48 collega’s waaronder ambulant dienstverleners,
leerlingbegeleiders en ondersteuners. De ambulant dienstverlener geeft ouders en betrokkenen op
school (b.v. leerkracht, docent, IB-er, zorgcoördinator) advies, voorlichting en deskundige begeleiding.
Daarnaast biedt een aantal collega’s begeleiding en advies op peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven.
Wat bieden wij?
 een uitdagende functie in een ambitieuze en maatschappelijk relevante organisatie
 je krijgt de ruimte om concreet iets bij te dragen én zelf verder te ontwikkelen
 bij de ambulante dienstverlening werk je met een gepassioneerd team die het beste uit de
leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of bijkomende problematiek, weet te
halen en dit doet in samenwerking met de professionals in het regulier onderwijs.
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
 het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO. Salarisschaal AC, maximaal
€ 4.709,- bruto per maand o.b.v. een 40-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van
opleiding, kennis en ervaring.
 de aanstelling is voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 aansluiting bij pensioenfonds ABP
Wat verwachten wij van jou?
 als teamleider van de ambulante dienstverlening bouw je verder met je collega teamleider en
regiodirecteur aan een team dat autonoom functioneert binnen het regulier onderwijs
 jij hebt oog voor het individu, maar ook voor de verbinding en versterking van het team
 je draagt bij aan de ontwikkeling van een team professionals, zodat zij in de lead komen. Dit
doe je door coachend en voorwaardenscheppend leiderschap.








je bent verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de begeleiding
binnen het regulier onderwijs en kinderopvang. Dit doe je met het multidisciplinaire team en in
samenwerking met ketenpartners.
je onderschrijft en draagt de visie, de strategische koers en identiteit van Auris uit en weet
deze op passende wijze te vertalen naar toepassing binnen de Ambulante Dienstverlening.
vanzelfsprekend geldt dat de teamleider affiniteit en kennis heeft van het (speciaal) onderwijs.
een ondernemende teamleider die met open blik binnenkomt
bij indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie ben jij als professional?
 je hebt een WO/HBO+ werk- en denkniveau
 enige ervaring als leidinggevende en bent werkzaam in/afkomstig uit het onderwijs.
 idealiter beschik je al over een afgeronde opleiding die voldoet aan de vereisten voor
registratie in het schoolleidersregister (RADO). Als dit niet het geval is dan wil je deze
opleiding graag volgen.
 je hebt een visie op onderwijs en interesse in de doelgroep
 je hecht aan een gedeelde visie en kan vanuit deze lijn verbinden en aansturen
 je bent in staat helder te communiceren met een goede balans tussen een menselijke en
zakelijke opstelling
Wie ben jij als persoon?
 je bent daadkrachtig en communicatief ingesteld en durft buiten de kaders te denken
 je bent zakelijk én warm tegelijk
 je hebt gevoel voor humor en weet luchtigheid te brengen wanneer de situatie daar om vraagt
 je bent een verbinder en op samenwerking gericht
Meer weten of direct solliciteren?
Vragen over de inhoud van de functie en procedure kun je stellen aan teamleider Tine Bruijne, te
bereiken op 06-28804448.
Wil je direct solliciteren? Stuur dan uiterlijk 16 januari 2020 je motivatie en CV naar
sollicitatienoordwest@auris.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 24 januari 2020.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Auris in het kort
Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of
taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische
centra en zorglocaties. Auris zorgt voor passend onderwijs en begeleidt professionals door
bijvoorbeeld scholing en advies. Daarnaast voert Auris praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit.
In de regio’s Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Midden-Nederland werken ruim 1500 mensen
om te zorgen dat onze cliënten zo veel mogelijk zelfstandig hun leven leiden en optimaal kunnen
deelnemen aan de maatschappij. In 2018 werd Auris Zorg erkend als expertisecentrum Zintuiglijk
Gehandicapten (ZG). Auris heeft drie excellente so-scholen.
Onze kernwaarden zijn samen, zorgvuldig en slagvaardig. Deze waarden van Auris zijn geformuleerd,
net als de missie en visie, vanuit het perspectief van onze cliënt en leerling. Zij staan bij Auris centraal.
Wil je meer lezen over Auris? Kijk op www.auris.nl
De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid gaan interne
kandidaten voor.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

