
 

Vacature adjunct-directeur Administratie 

Situering 
Sint-Lievenscollege Humaniora werft een voltijdse Adjunct-Directeur Administratie aan met ingang 
van 1 september 2021.  

Sinds 1865 is de Humaniora van het Sint-Lievenscollege gesitueerd in het hart van Gent. In 2021 telt 
de school ongeveer 1100 leerlingen en 130 personeelsleden. Sint-Lievenscollege Humaniora maakt 
deel uit van vzw Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent (SKOG). 

SKOG is een nieuwe organisatie, ontstaan door een  fusie van 6 schoolbesturen uit Gent. Onze 
scholengroep biedt gewoon en buitengewoon onderwijs aan in 7 secundaire scholen en 14 
basisscholen in het Gentse, inclusief 5 internaten. Elk van hen wil samen met een gepassioneerd 
team, kwaliteitsvol en innovatief onderwijs neerzetten en een warme, toegankelijke leef- en leerplek 
bieden. 

Jobinhoud 
De Adjunct-Directeur Administratie maakt deel uit van het directieteam Sint-Lievenscollege 
Humaniora dat verder bestaat uit de directeur 1ste graad en de directeur 2de en 3de graad.  

In samenwerking met de beheerder Infrastructuur & Preventie, de beheerder Logisitiek & 
Onderhoud en de ICT-coördinator staat de Adjunct-Directeur Administratie in voor het ondersteunen 
van het pedagogisch project van de school. 

De Adjunct-Directeur Administratie coördineert de digitale transformatie en dagdagelijkse werking 
van alle secretariaten: 

• Leerlingenadministratie 
• Personeelsadministratie 
• Onthaal & communicatie 
• Schoolgebonden aankoopdienst en leermiddelen 
• Drukkerij 

Samen met het voltallige schoolteam werkt de Adjunct-Directeur Administratie mee aan het 
voortdurend streven naar integrale kwaliteitszorg op de humaniora.   

Profiel 
U bent minimaal in het bezit van een bachelor of master diploma aangevuld met een bewijs van 
pedagogische bekwaamheid. Ervaring in een leidinggevende of coördinerende functie is wenselijk. U 
bent bereid tot continue professionalisering binnen bovenvermelde domeinen.  

De kandidaat onderschrijft de visie en het pedagogisch project van de school.  

Aanbod 
De aanstelling gebeurt vanuit het loonbarema van het selectieambt van adjunct-directeur. Meer info 
op www.onderwijs.vlaanderen.be . 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/


 

Sollicitatieprocedure 
Uw sollicitatiebrief stuurt u naar vzw SKOG t.a.v. dhr. Kris Bauwens, Tentoonstellingslaan 2, 9000 
Gent of via e-mail naar kris.bauwens@skogvzw.be vóór 1 juni 2021.  

mailto:kris.bauwens@skogvzw.be
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