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Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega,  
die samen met ons verder wil werken aan ‘groei  
en ontwikkeling’ van ons onderwijs.

DE BREEDE HEI
De Breede Hei is een katholieke basisschool in  
de wijk Kattenbroek in Amersfoort-Noord met  
190 leerlingen. De Breede Hei en SKA vormen samen 
een kindcentrum. Het kindcentrum is een open  
gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. 
De ondersteuning voor het individuele kind gebeurt 
vooral in de groepen. Daarnaast maken wij gebruik 
van een expertteam binnen de school.

OMSCHRIJVING: 
Als officemanager ben je onderdeel van een gedreven  
team, een dynamische werkomgeving waarin ruimte 
en zelfstandigheid geboden wordt om het werk  
te kunnen uitvoeren.  
 
Hecht je waarde aan een goede en collegiale samen-
werking? Werk je graag in een team met betrokken 
leerkrachten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

JIJ BRENGT MEE: 
– Administratieve ervaring (bij voorkeur binnen  
 een schoolorganisatie).
– Kennis van een leerling administratiesysteem  
 (ervaring met Parnassys is een pré).
– Kennis van financiële administratie  
 (facturen/grootboek).
– ICT-vaardigheden. 
– Zelfstandigheid, georganiseerd en nauwkeurig  
 werken.
– Oplossingsgericht denken en handelen. 
– Enthousiasme om samen met het team een prettige  
 sfeer neer te zetten.

WAT BIEDEN WIJ JOU:
– Een betrokken en enthousiast team.
– Een prettig en professioneel werkklimaat.
– Een lerende organisatie.
– Een uitdagende baan met een werktijdfactor van  
 0,5 (20 uur), in overleg te verdelen over werkdagen.
– Ondersteuning door collega’s, IB en directie.
– Salaris conform CAO-PO.

GEÏNTERESSEERD?
Neem vast een kijkje op onze www.breedehei.nl  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Carmita Poldervaart, 033-4564138. Sollicitatiebrief 
en CV mailen naar: c.poldervaart@kpoa.nl  
 
Sluitingsdatum: 7 juni 2022.  
Gesprekken zullen plaatsvinden op 16 juni 2022.

enthousiaste officemanager (fte 0,5)  

VANAF 1 AUGUSTUS 2022 ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN 
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