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Scholengemeenschap Lanaken VZW gaat over tot aanwerving van 
een voltijds administratief directeur  m/v met onmiddellijke 

indiensttreding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord:  
 
 

Dit jaar werd de nieuwe naam Pyxiscollege geboren. Achter het Pyxiscollege staan er nu nog drie 
vestigingen. Op termijn zal er een nieuwe campus gebouwd worden op de stationsstraat en zullen de 
drie vestigingen verhuizen naar deze site. 

Niet enkel de naam werd veranderd, ook de structuur binnen de school werd vernieuwd en aangepast 
aan de recente ontwikkelingen in het onderwijsveld. 

Er werd een beleidsteam samengesteld dat deze nieuwe structuur samen met alle betrokken partijen 
vorm geeft. 

Overkoepelend werd er een functie gevormd van administratief directeur en van logistiek directeur. 

Voor administratief directeur is er nu een vacature waarvan de inhoud en functiebeschrijving op onze 
website staan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uw competenties:  
 

 U behaalde een diploma als master (liefst in een financieel-economische richting) 
 U beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs 
 U bezit kennis van het boekhouden 
 U hebt kennis van de sociale wetgeving 
 U hebt bij voorkeur ervaring in het aansturen van teams 
 U werkt vlot met de vereiste IT-toepassingen 
 U wenst mee te werken aan de ontwikkeling en implementatie van ons christelijk 

geïnspireerd pedagogisch project waarbij onze waarden duurzaamheid, 
openminded, passie en verwondering centraal staan. 

 

Ons aanbod:  
 

 Een uitdagende job binnen de scholengemeenschap 
 Een directeurswedde voor het onderwijs op basis van de door de overheid 

vastgelegde salarisschalen 
 

Kandidatuurstelling :  
 
Kandidaten voor deze betrekking worden verzocht via mail te solliciteren met curriculum vitea 
en motivatie aan voorzitter@pyxiscollege.be of per brief via de post. 
 
De sollicitatie dient gericht te worden aan : 
 
Gert Bijnens 
Voorzitter Scholengemeenschap Lanaken VZW 
Stationsstraat 232 
3620   Lanaken 
 
Een functiebeschrijving vindt u op onze website. 
 
Ten laatste op 15 oktober 2021 moet de kandidatuurstelling in het bezit zijn van de voorzitter. 
De geselecteerden worden daarna uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Er zal een 
screening gebeuren door een externe organisatie na selectie.  
 
 
 
 
 
Namens de Scholengemeenschap Lanaken VZW 
 
Gert Bijnens 
Voorzitter 
 

 


