
 

 

 

 

 

Vacature logistiek directeur (m/v) 
Paridaensinstituut in Leuven 

Janseniusstraat 2, 3000 Leuven 
Voltijdse opdracht met ingang van 1 november 2020 

 

Naar aanleiding van de jobwissel van de huidige technisch directeur wenst de raad van bestuur 

van de Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) een logistiek directeur aan te werven met ingang 

van 1 november 2020. 

 
WIE ZIJN WE? 
De pedagogische eenheid Paridaens in Leuven 
De pedagogische eenheid Paridaens omvat een basisschool en secundaire school met een 
uitgebreid studieaanbod ASO en is gelegen in het centrum van Leuven. Op deze campus gaan 
ca. 1350 leerlingen naar school. 
Paridaens streeft als katholieke dialoogschool met een eigentijds christelijk mens- en 
wereldbeeld naar openheid en respect voor ieders eigenheid. De school zet in op een 
uitdagende vorming en een kwaliteitsvolle begeleiding van elke leerling.  

 
De scholen van LKSD in Leuven 
Het Paridaensinstituut behoort samen met de lagere en secundaire school van het Heilige 
Drievuldigheidscollege, de secundaire school van het Sint-Pieterscollege en de eerste 
graadschool STROOM tot de vzw LKSD. Deze scholen werken op verschillende domeinen nauw 
samen. 
Alle scholen van LKSD behoren tot de Scholengemeenschap Leuven Hageland (De 4 sprong) en 
de Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven (KS Leuven). 

 
WAT OMVAT DE OPDRACHT VAN LOGISTIEK DIRECTEUR? 
In Paridaens SO krijg je de volgende werkdomeinen toegewezen: materieel beleid en 
infrastructuur, bouwdossiers, logistiek en financieel beleid. Je ondersteunt ook de basisschool 
in deze domeinen. 
In de vzw LKSD werk je samen met de collega-directeurs aan de werking en verdere uitbouw 
van de centrale ondersteunende diensten van de vzw. Voor bepaalde werkdomeinen krijg je 
dan ook taken in andere scholen van LKSD toegewezen.  

 
TOT WIE RICHTEN WE ONS? 
• Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in voor de functie relevante 

domeinen (architectuur, bouwkunde, financiën …).  

• Je hebt een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.  

• Je hebt ervaring opgebouwd in een leidinggevende functie.  



• Je ervaring in het domein van logistiek en financieel beleid is een pluspunt.  

• Je hebt interesse voor het onderwijswerkveld. 

 
WELKE COMPETENTIES HEB JE NODIG? 
• Je staat achter het model van de katholieke dialoogschool en je bent bereid de christelijke 

identiteit van de school mee gestalte te geven. 

• Je hebt een goede kennis van en ervaring met de aangegeven werkdomeinen. Je hebt 
belangstelling voor administratie, wetgeving en regelgeving. Je kan efficiënt werken met 
de moderne digitale communicatiemiddelen die voor de functie belangrijk zijn. Je hebt 
interesse voor de onderwijskundige ontwikkelingen en innovaties. 

• Je bent bereid tot verdere professionalisering, tot permanente zelfevaluatie en bijsturing 
van je eigen werking.   

• Je kan de visie van de organisatie omzetten in een strategisch beleid en het vervolgens 
implementeren. 

• Je hebt een open visie op leidinggeven en gedeeld leiderschap. Je hebt ervaring in het 
coachen, inspireren en motiveren van een team.  

• Je kan collegiaal en constructief samenwerken met collega-directeurs, het personeel en het 
schoolbestuur. 

• Je bent sociaalvaardig en luisterbereid, een goede communicator en bemiddelaar.  

• Je bent loyaal en integer.  

• Je bent bereid om je flexibel in te zetten zowel binnen als buiten de schooluren. 
 

WAT KUNNEN WE JE BIEDEN? 
Een voltijdse functie van logistiek directeur (ambt van directeur eerstegraadsschool).  
Gezien het veelzijdige karakter van de opdracht kunnen we je een boeiende en uitdagende 
functie aanbieden. Een efficiënt en accuraat functioneren van de ondersteunende diensten zijn 
essentieel voor onze scholen.  Als logistiek directeur speel je daarin een belangrijke rol.  
 

HEB JE INTERESSE? STEL JE DAN KANDIDAAT.  
Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met Agnes Claeys, secretaris van de vzw en voorzitter 
van de Beleidsraad Paridaens: agnes_claeys@yahoo.com. Ze bezorgt je meer informatie over 
de functie. Informatie over de schoolwerking vind je op de website van de school: 

www.paridaens.be.  

Je bezorgt ten laatste op maandag 12 oktober 2020 digitaal jouw kandidatuur aan Agnes Claeys. 
Je ontvangt een digitale ontvangstbevestiging. Je voegt bij je kandidaatstelling: 

• je volledig curriculum vitae; 

• de motivering van je kandidaatstelling; 

• je visie over de invulling van de functie van logistiek directeur in Paridaens en de vzw (max. 
2 pagina’s); 

• de contactgegevens van 2 referentiepersonen.  
We behandelen je kandidatuur met de nodige discretie. 

 
HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE? 
Voldoe je aan de vereiste voorwaarden, dan zal de selectiecommissie je uitnodigen voor een 
gesprek op zaterdag 17 oktober 2020. Nadien verneem je of je voor een tweede fase in de 
selectieprocedure in aanmerking komt. Wie meer toelichting wenst over het profiel, het 
takenpakket of de procedure kan zich richten tot Agnes Claeys via e-mail of telefonisch (0496 
54 19 03). 
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