RBOB De Kempen zoekt voor OBS ’t Lange te Gastel en
OBS Cranendonck te Maarheeze een kandidaat voor de functie van:
Onder Stichting De Kempen, organisatie
voor
openbaar
en
algemeen
toegankelijk onderwijs (kortweg RBOB
De Kempen) ressorteren 14 openbare en
algemeen toegankelijke basisscholen,
in 11 gemeenten in de Kempen en
Limburg, met samen ruim 3100
leerlingen en 265 medewerkers.
Drie clusterdirecteuren zijn
verantwoordelijk voor de
directievoering over de scholen,
verdeeld over clusters West, Midden en
Oost. Elke school heeft een
locatiedirecteur.
De organisatie van RBOB De Kempen is
zodanig ingericht dat deze in staat is
flexibel in te spelen op veranderingen
van de omgeving. Betrokkenheid van
alle geledingen, ieder in zijn eigen
verantwoordelijkheid
en
rol,
is
daarvoor onontbeerlijk.
Er wordt gezorgd voor inhoudelijke en
organisatorische afstemming en
voldoende deskundigheid, opdat de
gestelde doelen verwezenlijkt kunnen
worden.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor
22-12-2018 sturen naar:
OBS ’t Lange
T.a.v. Petra Drijkoningen,
Stormgat 1
6028 SC Gastel
petradrijkoningen@rbobdekempen.nl

Administratief medewerk(st)er (0,3 FTE)
Je gaat deel uit maken van een enthousiast, betrokken en innovatief
team. De administratief medewerker verricht administratief
ondersteunende werkzaamheden (o.a. financiën, personeels- en leerling
administratie) en balie- en loketactiviteiten.
Daarnaast biedt je ondersteuning aan de schoolleider in de breedste zin
van het woord.
Profielkenmerken
•
•
•
•

Jij hebt MBO werk- en denkniveau;
Je beheerst de Nederlandse, zowel in woord als geschrift;
Je hebt kennis van administratieve (financiële) processen;
Je bent breed inzetbaar.

Wij bieden
•
Een uitdagende functie binnen twee scholen die volop in beweging
zijn.
•
In eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar (CAO PO:
OOP schaal 4), met uitzicht op een vaste aanstelling.
•
Vrijdagmiddag vaste werkdag op OBS ’t Lange te Gastel, overige uren
in overleg op OBS Cranendonck te Maarheeze.
Herken jij je in het bovenstaande?
Graag ontvangen we je curriculum vitae met motivatiebrief vóór 22
december as op petradrijkoningen@rbobdekempen.nl.
De gesprekken vinden plaats op 17 januari in de avond en 18 januari in
de middag.

info

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld

