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BuSO DE ROZENKRANS OOSTDUINKERKE ZOEKT JOU  

ALS TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR 

Is coördineren, adviseren en coachen een kolfje naar jouw hand?  
Ondersteun je graag kwetsbare jongeren om de beste versie van zichzelf te worden?  

Word je gelukkig van autonomie in je job? 
 
 
 
 

Als technisch adviseur-coördinator bij BuSO De Rozenkrans Oostduinkerke: 
• ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en de opvolging van alle 

activiteiten met betrekking tot materiële en pedagogische aspecten van 
de technische, beroepsgerichte en praktische vakken.  

• gebruik je het pedagogisch project als baken in je communicatie. 
• handel je volgens onze missie, visie en waarden. 
• heb je de professionalisering van je team tot doel. 
• werk je samen met het directieteam, collega’s, CLB, ouders en externe 

partners. 

 Jouw talenten liggen in: 
• jouw kennis en vaardigheden  
• jouw keuzes die waardengedreven zijn 
• jouw visie op wat goed onderwijs is 
• jouw engagement dat honderd procent is 
• jouw interesse in professionalisering en nascholing 
• jouw insteek van samenwerking en communicatie 

• een verloning volgens de salarisschaal van het departement  
Onderwijs en Vorming 

• een vrije woensdagnamiddag en schoolvakanties 
• een hecht team collega’s  
• een modern kantoor in Oostduinkerke op een paar passen van de zee  

en een knusse school dichtbij de markt in Nieuwpoort-stad 
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“Als TAC heb ik een boeiende, afwisselende job met veel 
verantwoordelijkheden” vertelt Nathalie, de huidige TAC. “Ben je 
een flexibele, organisatorische en administratieve duizendpoot, dan 
zit je hier op de juiste plaats.”  
“We zijn op zoek naar  iemand die goed kan samenwerken, open 
communiceert en efficiënt werkt.”, vullen Nathalie’s collega’s aan. 

Wil je de sfeer op onze school es opsnuiven? Kom vrijblijvend kennis maken. Neem contact op 
met Nathalie Gyselinck, nathalie.gyselinck@sgvw.be , 058 53 20 80. 

Mail jouw cv en motivatiebrief ten laatste op donderdag 31 maart naar de voorzitter van het 
bestuursorgaan van Groep De Rozenkrans via vandenberghebert@telenet.be  

BuSO De Rozenkrans biedt vrij buitengewoon secundair onderwijs aan jongeren van 13 
tot 21 jaar. Voor jongeren met een type 2- of type 9-attest bieden we opleidingsvormen 1 
en 2 aan. Je vindt ons in Oostduinkerke (Albert I-laan 56) op wandelafstand van de zee.  
De Nieuwe Poort is onze OV3-vestiging in Nieuwpoort waar we de opleidingen Basis 
haarverzorging, Basis logistiek onderhoud, Kappersmedewerker en Logistiek assistent in 
ziekenhuizen en zorginstellingen aanbieden (type basisaanbod en type 9).  
Lees er alles over op www.derozenkransbuso.be en www.denieuwepoort.be 
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