Vacature lid van de Raad van Toezicht m/v

Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON) is een stichting voor algemeen
bijzonder montessorionderwijs met scholen in Helmond, Venlo, Venray en Weert waar we samen met
zo’n 70 medewerkers gedreven werken aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van ruim 750
kinderen. MOZON kent een besturingsmodel waarbij sprake is van een directeur-bestuurder die
verantwoording aflegt aan de raad van toezicht.

MOZON is met ingang van 1 mei 2020 op zoek naar een lid van de raad van toezicht m/v.

De algemene profieleisen voor een lid raad van toezicht van MOZON zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

affiniteit met de doelstelling en de montessorionderwijsfunctie van de stichting;
algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
het vermogen en de attitude om het bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
het vermogen om het beleid en de strategie van de stichting en het functioneren van het bestuur te
toetsen;
het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting
stellen;
het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde
aangelegenheden;
een breed netwerk binnen relevante stakeholders;
academisch denkniveau;
maatschappelijk actief;
voldoende beschikbaarheid.

De raad van toezicht van MOZON is op zoek naar een kandidaat met de volgende signatuur:
•
•
•
•
•

op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de onderwijswereld, in staat om een inhoudelijke
bijdrage te leveren aan thema’s die in het primair onderwijs liggen;
ervaring als toezichthouder is een pré, bestuurlijke ervaring is gewenst;
affiniteit met het primair montessorionderwijs, begrijpt de dynamieken, uitdagingen en
problematieken die de sector kenmerken;
generalistische instelling, onafhankelijk, creatief en toekomstgericht;
strategisch inzicht, gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen;
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•
•

commitment met het profiel van MOZON en haar montessorionderwijs;
onderschrijving van de Code Goed Bestuur.
Van leden van de raad van toezicht wordt in het algemeen verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de
ontwikkelingen op het gebied het primair onderwijs in het algemeen en het montessorionderwijs van
de stichting in het bijzonder.
Profielen
De Raad van Toezicht heeft specifieke profielen opgesteld welke te vinden zijn op www.mozon.nl.
Geïnteresseerd?
Meer informatie is te vinden op onze website www.mozon.nl.
Heeft u naar aanleiding van deze vacature vragen dan kunt u contact opnemen met de heer JeanPierre Schouwenaars, voorzitter Raad van Toezicht, op 06-39574904 of met de heer Lex Spee MES,
directeur-bestuurder, 06-54662080.
U kunt solliciteren tot 16 april 2020 door een motivatie met cv te sturen naar: info@mozon.nl o.v.v.
vacature lid Raad van Toezicht.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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