
   

 

 
Procedurebeschrijving  

Teamleider bovenbouw vwo 
 

 
INFORMATIE 
De profielschets vind je onder de desbetreffende links op de website van Pesant 
Voor eventuele aanvullende vragen kun je contact opnemen met Evelien Ketelaar,  
telefoon: 085 0703422 of per mail: secretariaat@pesant.nl.  
 
Sollicitatie 
Uw sollicitatiebrief richt je aan mevrouw W. Groen en stuur je bij voorkeur per email aan Evelien 
Ketelaar, per mailadres: secretariaat@pesant.nl   
 

- De sluitingsdatum voor deze vacature is donderdag 22 oktober 2020   -  
 
Benoemingsadviescommissie (BAC) 
De benoemingsadviescommissie bestaat uit de directeur en een vertegenwoordiging namens het 
managementteam, het team van de afdeling, leerlingen en ouders. 
 
PROCEDURE 
Wij maken je erop attent dat het tijdpad in deze procedure kort is.  
Wanneer je je kandidaat stelt voor deze functie is het belangrijk dat je in week 43 beschikbaar bent 
voor contact in het kader van de voorselectie. Dat kan telefonisch en/of via een video-call. 
In week 44 verwachten we dat je beschikbaar kunt zijn op de data waarop gesprekken staan gepland.  
 
COVID-19 
Vanzelfsprekend neemt Wolfert Tweetalig in dit proces de actueel geldende richtlijnen van het RIVM 
in acht. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de selectiegesprekken in ronde één en twee live 
plaatsvinden. 
 
Voorselectie week 43 
In dit proces wordt in week 43 een voorselectie gemaakt van kandidaten. Het kan zijn dat je benaderd 
wordt door de betrokken adviseur van Pesant voor een verkennend gesprek of nadere toelichting op 
je sollicitatie. Wolfert Tweetalig zet in deze fase bij voor haar potentiële kandidaten ook een 
persoonsanalyse in. De analyse maakt deel uit van het proces van selectie. Op 26 oktober besluit de 
BAC welke kandidaten zij zal oproepen voor een selectiegesprek. 
 
Selectiegesprekken week 44 

• De eerste gespreksronde in week 44 op woensdag 28 oktober 2020 in de ochtend.  
• De tweede gespreksronde in week 44 op vrijdag 30 oktober 2020 in de ochtend 

De adviseur van Pesant treedt in deze gesprekken op als onafhankelijk gespreksleider. 
 
Benoeming 
De BAC komt tot een voordracht van een kandidaat en het besluit tot benoeming wordt verwacht op 
vrijdag 30 oktober. 
 


