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Wij zoeken een flexibele en oplossingsgerichte 
schoolbusinessmanager voor De Kubus.

DE KUBUS  
Katholieke basisschool De Kubus heeft 2 locaties in  
de wijk Soesterkwartier in Amersfoort en telt bijna 
250 leerlingen. Onze school is een afspiegeling van  
de wijk en daar zijn wij trots op! We staan in nauwe 
verbinding met onze omgeving en hechten veel waarde  
aan intensief en laagdrempelig contact met ouders. 
Waar we kunnen werken we samen, met ouders maar 
ook met onze partners. Alles in het belang van het kind!  
Onze slogan ‘Samen leren, samen werken en samen 
leven’ vormt de basis van ons handelen. We kijken 
steeds naar wat de leerling nodig heeft van ons.  
We blijven op zoek naar mogelijkheden en kansen, 
zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 
DE FUNCTIE 
De Kubus is continu in ontwikkeling en werkt actief 
aan kwaliteit. Nieuwbouw in de wijk, wijkgericht 
arrangeren, nieuwe huisvesting en een internationale 
school (IGBO) onder het BRIN- nummer van De Kubus 
zijn ontwikkelingen waar de school de komende jaren 
mee te maken zal gaan krijgen. Om te kunnen behouden  
wat er is, verder door te ontwikkelen en te werken aan 
toekomstbestendigheid kiezen we voor het aanstellen 
van een School Business Manager (SBM). Zo bieden 
we onze schoolleider, teamleider en overige collega’s 
alle ruimte om zich bezig te houden met de kern van 
hun functie, het primaire proces. 

PROFIEL 
Als school business manager houd je je vooral bezig  
met de bedrijfsvoering van de school. Jij bent de  
verbinding tussen de operationele uitvoering van  
het onderwijs, het ondersteunende team en het MT. 

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE: 
– Een waar organisatietalent is.
– Flexibel is, snel kan schakelen en prioriteiten  
 kan stellen.
– Een zorgvuldige en gedegen leerlingadministratie  
 kan voeren.
– Taken op kan pakken rondom de ziekmeldingen en  
 de vervangingen van teamleden. 
– Open, helder en transparant kan communiceren  
 in woord en op papier. 
– Nauwkeurig, samenwerkingsgericht, dienst- 
 verlenend en faciliterend is.
– Samen met het MT De Kubus op de kaart zet op  
 het gebied van marketing. 
– Kennis heeft van financiën en in staat is de lopende  
 begroting te monitoren.
– Sturing kan geven op het gebied van schoonmaak  
 en onderhoud. 
– Een aandeel kan leveren in de aanloop en realisatie  
 van nieuwe huisvesting van De Kubus.  

FUNCTIE-EISEN 
– HBO/Academisch werk- en denkniveau. 
– Relevante werkervaring binnen het vakgebied. 

Wil je meer weten over deze mooie functie?  
Kijk dan naar de volledige profielschets op de website 
www.kpoa.nl onder het kopje ‘werken bij’ of neem 
contact op met Willemijn Rozenberg (schoolleider)  
w.vankeulen@kpoa.nl of per telefoon: 06 4149 4289. 

PER 1 AUGUSTUS 2022 ZOEKEN WIJ EEN

schoolbusinessmanager (0,4 - 0,6 fte)
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