Vacature Secretaresse
(8 uur – 2 ochtenden per week)

De Hoeksteen
De Hoeksteen is een kleine basisschool in Velserbroek met een veilige, uitdagende
leeromgeving. Het team van De Hoeksteen biedt kwalitatief goed en modern onderwijs.
De functie
Voor deze basisschool zijn wij op korte termijn op zoek naar een accurate en ervaren
secretaresse voor gemiddeld 8 uur per week (werktijden zijn van 8.00 uur tot 12.00 uur).
In deze functie ondersteun je de directeur bij uiteenlopende secretariële werkzaamheden.
Als ‘spin in het web’ heb je contacten met ouders, beheer je de leerlingenadministratie en
zorg je voor een nauwkeurige financiële administratie en verzuimadministratie. Tevens lever je
managementinformatie aan en beheer je de agenda. Ook ben je verantwoordelijk voor de
afhandeling van de correspondentie en het opstellen van de nieuwsbrief. Om tussen al deze
werkzaamheden soepel te kunnen schakelen, vragen wij een flexibele en oplossingsgerichte
persoonlijkheid. De functie is ingedeeld in schaal 5 van de CAO-PO.
Hoe je dag eruit kan zien
Terwijl je geniet van een kop koffie of thee heb je direct kort overleg met de directeur over
de lopende zaken. Tegelijkertijd bellen twee ouders die een kind ziekmelden, iets dat je direct
noteert. Ondertussen komt er een leerkracht binnen met een vraag over de
leerlingenadministratie en ondanks dat je aan de telefoon bent, onthoud je dat je hier zo nog
even op terug wilt komen bij deze leerkracht om haar hierover te informeren. Na deze
lopende zaken te hebben afgehandeld, werk je de verzuimadministratie bij en notuleert een
vergadering. Vervolgens start je met de financiële administratie, nauwkeurig werk waar je je
gedachten bij moet houden.
Wij vragen
Je hebt ervaring in een soortgelijke functie
Je hebt minimaal een afgeronde secretariële MBO-opleiding
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend
Je hebt enige kennis van de Engelse taal
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling én schriftelijk)
Je werkt nauwkeurig en hebt ervaring met plannen en organiseren
Je bent kritisch en assertief
Je hebt ruime ervaring met Office 365
Je bent BHV-er of bent bereid om deze training te volgen
Sollicitatieprocedure
Word jij enthousiast als je dit leest en pas jij in bovenstaand profiel? Solliciteer dan voor 11 juni
as. via de website, www.fedra.nl/vacatures, met de button aan de rechterkant. De
sollicitatiegesprekken staan gepland in week 24 en 25.

