
 

 

 

Ben je nauwkeurig, communicatief en flexibel en wil je werken voor het basisonderwijs? 

Lees dan snel verder! 

 

 

Stichting PCBO Voorst zoekt voor de vijf scholen 

 

Een administratief medewerker voor 0,4 – 0,5 fte 
 

 

Wat ga je doen? 

Als administratief medewerker ondersteun je de schooldirecteuren. Op de scholen voer je diverse 

administratieve en ondersteunende werkzaamheden uit. Zo ben je verantwoordelijk voor de 

leerlingenadministratie, financiële schooladministratie en het doen van schoolbestellingen. 

Eveneens ben je beschikbaar voor het uitvoeren van administratieve en faciliterende 

werkzaamheden op bestuursniveau. Je notuleert de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

 

Wie ben jij? 

- Je hebt een MBO 4 niveau. 

- Je hebt administratieve ervaring. 

- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

- Je kunt notuleren.  

- Je bent ICT vaardig. 

- Je bent secuur en efficiënt. 

- Je bent pro-actief en een enthousiaste en gedreven teamplayer. 

- Je bent bereid om af en toe in de avonduren te werken (notuleren vergaderingen). 

- Je hebt feeling met het basisonderwijs. 

- Je respecteert de protestants-christelijke identiteit van de stichting. 

- Je hebt de beschikking over een eigen vervoersmiddel. 

 

Wie zijn wij? 

Stichting PCBO Voorst heeft vijf basisscholen, allen in de gemeente Voorst. Zij bevinden zich in de 

dorpskernen Teuge, Twello, Nijbroek en Voorst. De missie van de scholen in onze stichting 

is “Samen leren werken aan leren”. Dit betekent dat wij continu met collega’s, ouders en kinderen 

werken aan het innoveren en verbeteren van ons onderwijs. Wij gaan daarbij uit van de kracht van 

het verschil: iedereen is in alle eigenheid nodig en dus mag iedereen er zijn!  

Zie ook www.pcbovoorst.nl. 

 

Wat bieden wij? 

- Een uitdagend takenpakket op vijf verschillende basisscholen. 

- Flexibele werktijden (in overleg). 

- Inschaling in schaal 4 CAO PO. 

- Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast. 

 

Herken jij je in het profiel?  

Reageer dan snel! Stuur voor maandag 25 oktober 2021 je motivatie en CV aan  

vacature-bestuurskantoor@pcbovoorst.nl t.a.v. Alinda Huistra, bestuurder van de stichting. Mocht 

je nog vragen hebben, dan kun je telefonisch contact met haar opnemen (tel. 06-20961601).  

http://www.pcbovoorst.nl/
mailto:vacature-bestuurskantoor@pcbovoorst.nl

