Advertentie vacature lid Raad van Toezicht
Triade is het bevoegd gezag van 8 katholieke basisscholen in de gemeente Sittard-Geleen.
Met ± 2000 leerlingen en 175 medewerkers is Triade ‘n middelgrote onderwijsstichting in Limburg. In
verband met vacatures in de Raad van Toezicht zoeken wij kandidaten voor de functie van:

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Missie
De missie van de stichting Triade luidt: “Omdat elk kind telt”. Deze missie geeft aan dat we voor alle
kinderen een veilig pedagogisch en uitdagend didactisch klimaat willen scheppen om zich op die
manier optimaal te kunnen ontwikkelen. Elk kind willen we de uitdaging bieden die past bij zijn of haar
mogelijkheden.
Eenheid in verscheidenheid met een menselijke maat is een algemeen uitgangspunt van de stichting.
Triade wil de eigenheid van de scholen bewaren en wat decentraal kan, ook decentraal doen. Triade
betekent driehoek, die in het primaire onderwijsproces wordt gevormd door ouder - kind – leerkracht.
Organisatiestructuur
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang
van zaken binnen de stichting. Haar werkzaamheden liggen vast in een reglement. De Raad bestaat
uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. De RvT legt middels een jaarverslag verantwoording
af over het door haar uitgevoerde toezicht.
Wij zoeken kandidaten voor de aandachtsgebieden Financiën en HR/Communicatie. De verdeling in
aandachtsgebieden laat onverlet de integrale verantwoordelijkheid voor toezicht op het functioneren
van de stichting.
Profielschets lid raad van toezicht
Een uitgebreide profielschets en aanvullende informatie over de structuur van de stichting kunnen
worden geraadpleegd via www.stichtingtriade.nl Het informatiepakket bevat de volgende bescheiden:
• Statuten Triade
• Tekst uitgebreide advertentie
• Reglement RvT
• Profielschetsen RvT
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Herberighs, voorzitter Raad van
Toezicht, via 046-4789320 of 045-5718877. Schriftelijke reacties dienen voor 10 mei 2019 te worden
gericht aan Stichting Triade, t.a.v. voorzitter Raad van Toezicht, emailadres bestuur@stichtingtriade.nl
o.v.v. sollicitatie RvT.
Gelieve in uw brief aan te geven naar welke van de aandachtsgebieden uw belangstelling uitgaat.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 juni a.s. tussen 17.30 en 21.00 uur en op 4 juni a.s.
tussen 9.00 en 12.00 uur.

