
 
S T A D   I N   V O R M  
  
Lelystad: de groenste stad van Nederland met een kuststrook van 15 kilometer lang. Bovendien de 
grootste gemeente van Nederland. Wie in Lelystad werkt, krijgt de ruimte, een schoon milieu, 
volop recreatiemogelijkheden en voorzieningen er gewoon bij! Gemeente Lelystad is op zoek naar 
personen die de stad verder vorm willen geven en in vorm willen houden. 
  
Teamleider/controller 
 
36 uur per week 
 
De afdeling: Het openbaar onderwijs in Lelystad kent een integraal schoolbestuur; een en ander betekent 
dat het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is. Op dit moment vindt 
besluitvorming plaats over een nieuwe bestuursvorm. Het college stelt de gemeenteraad voor een 
Bestuurscommissie ex. art. 83 Gemeentewet in te stellen.  
Historisch betekent de huidige integrale bestuursvorm, dat het schoolbestuur, cq. het onderwijsveld wordt 
ondersteund door de afdeling Openbaar Onderwijs van de gemeente. De verwachting is dat de komende 
jaren de afdeling Openbaar Onderwijs de ondersteunende afdeling zal blijven. 
De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd. De Algemeen Directeur van het openbaar primair 
onderwijs, tevens bestuursmanager voor het voortgezet speciaal onderwijs is afdelingshoofd Openbaar 
Onderwijs. 
 
Wij vragen: een enthousiaste, proactieve, verantwoordelijkheid nemende teamleider die: 
-maatschappelijke en politieke voelhorens heeft;  
-medewerkers leidt en begeleidt 
-resultaat verantwoordelijkheid neemt 
-in staat is externe contacten te leggen en te onderhouden 
-in staat is de service level agreements te vertalen in klanterichte ondersteuning 
-strak stuurt op kengetallen 
  
Wij bieden: een afwisselende baan in een dynamische onderwijsomgeving vol interessante 
ontwikkelingen op o.a. het gebied van planning en control. Inschaling is afhankelijk van opleiding en 
ervaring maximaal in schaal 11 CAR-UWO (� 4378,- bruto per maand op basis van een 36-urige 
werkweek). Daarnaast kent de gemeente een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 
flexibele werktijden, aan- en verkoop van verlofuren en opleidingsfaciliteiten. Het kunnen overleggen van 
een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste bij deze functie. 
  
Sollicitatie: onder vermelding van het vacaturenummer 2008-088 kun je richten aan: 
sollicitatie@lelystad.nl. De sluitingstermijn is vastgesteld op 26 januari a.s. (De gesprekken vinden plaats 
op 5 februari a.s.) Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
Inlichtingen over deze functie worden graag verstrekt door André van der Velde, hoofd van de afdeling  
Openbaar Onderwijs, telefoon 0320-278932. 
 
Meer informatie? 
vacatures.lelystad.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


