
	  
	  

	  

	  

	  

Word	  jij	  onze	  nieuwe	  office-‐manager?	  
	  

	  

Wij	  zoeken	  een	  office-‐manager	  die:	  
• per	  januari	  2019	  kan	  starten;	  
• initiatief	  durft	  te	  nemen.	  

Kennis	  en	  vaardigheden	  
• kennis	  heeft	  van	  interne	  administratieve	  en	  procedurele	  voorschriften;	  
• kennis	  heeft	  van	  de	  Nederlands	  taal	  en	  grammatica;	  
• organisatorisch	  sterk	  is;	  
• vaardig	  is	  in	  het	  tekstverwerken	  op	  de	  computer;	  
• vaardig	  is	  in	  het	  werken	  met	  Parnassys	  en	  Insite	  of	  is	  in	  staat	  dit	  te	  leren;	  

Competenties	  
Interpersoonlijke	  competentie:	  

• gemaakte	  afspraken	  met	  het	  team	  en/of	  directie	  nakomt;	  
• zorgt	  dat	  informatie	  tijdig	  bij	  de	  betreffende	  persoon	  komt.	  

Organisatorische	  competentie:	  
• op	  een	  overzichtelijke	  en	  adequate	  wijze	  inkomende	  en	  uitgaande	  post	  verwerkt	  en	  

bijhoudt;	  
• een	  archief	  bij	  kan	  houden	  en	  up-‐to-‐date	  kan	  houden;	  
• facturen	  van	  of	  voor	  de	  school	  kan	  maken	  en/of	  de	  betaling	  en	  afhandeling	  ervan	  kan	  

bewaren.	  
Competent	  in	  reflectie	  en	  persoonlijke,	  professionele	  ontwikkeling:	  

• zelfstandig	  de	  telefoon	  en	  de	  agenda	  van	  de	  school	  kan	  bewaken.	  
Pedagogische	  competenties:	  

• kinderen	  een	  veilig	  gevoel	  kan	  geven;	  
• Kinderen	  te	  woord	  kan	  staan	  in	  voor	  kinderen	  begrijpelijke	  taal.	  

Competent	  in	  het	  werken	  met	  mensen	  en	  instellingen	  buiten	  school.	  
• op	  correcte	  en	  beleefde	  wijze	  mensen	  te	  woord	  staat	  die	  de	  school	  bezoeken;	  
• klantgericht	  te	  werk	  gaat.	  

	  
Wij	  bieden:	  

• een	  enthousiast,	  open	  en	  gemotiveerd	  team;	  
• een	  goede	  sfeer	  in	  de	  school;	  
• begeleiding	  vanuit	  het	  MT	  en	  eventueel	  een	  collega	  office-‐manager;	  
• een	  baan	  met	  een	  werktijdfactor	  van	  0,6	  (24	  uur)	  die	  in	  overleg	  te	  verdelen	  is	  over	  

werkdagen;	  
• een	  formatieve	  baan,	  die	  tijdelijk	  start,	  maar	  bij	  gebleken	  geschiktheid	  overgaat	  in	  een	  

vaste	  aanstelling.	  
	  
	  

Voor	  informatie	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  Gert	  de	  Wit	  (directeur)	  of	  Amrah	  Kuiper	  (teamleider	  
onderbouw).	  Bereikbaar	  via	  de	  mail	  g.dewit@kpoa.nl	  of	  a.nieuwveld@kpoa.nl	  of	  via	  de	  telefoon	  033-‐
2571205.	  De	  sluitingsdatum	  voor	  reacties	  is	  19	  november.	  Gesprekken	  worden	  in	  overleg	  gepland.	  	  
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