De Leeuwenhartschool te Oud-Beijerland zoekt per 1 januari 2018 een:

ADMINISTRATIEVE KRACHT (M/V)
0,3 Wtf
Functieschaal OOP 4. Het betreft een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast dienstverband, conform CAO-PO.

We zijn op zoek naar een vlotte intelligente duizendpoot.
De Leeuwenhartschool is een
vrijeschool met ruim 100

-

Die het gezicht kan en wil zijn van onze school.

Waard. Onderwijs wordt

-

Die ouders correct te woord kan staan en kan informeren over het vrijeschoolonderwijs.

verzorgd met 2 kleuterklassen,

-

Stressbestendig en ICT vaardig is, ivm de administratieve handelingen zoals leerlingadministratie (Parnassys), facturen, bestellingen, personele

leerlingen uit de hele Hoeksche

klas 1 en klas 6 los en twee

mutaties, ouderbijdragen bijhouden. (Word, Excell, diverse interne applicaties).

combinatieklassen. De afgelopen
jaren heeft de school figuurlijk in
de steigers gestaan. De school is
gegroeid in leerlingaantal, in de
kracht van het team en het
vrijeschoolkarakter. De komende
jaren zal in het teken staan van

Het is handig als je wat kleine klusjes zou kunnen doen maar vooral als je snel kunt wisselen tussen vragen van ouders, kinderen en collega’s.
Ben je positief ingesteld, sta je stevig in je schoenen, ben je nieuwsgierig en heb je kennis van het vrijeschoolonderwijs?
Neem dan contact op met Anita Torenvlied, schoolleider.

het verdiepen van het ingezette
kwaliteitsbeleid waar de
vruchten van moeten worden

Een uitgebreide CV wordt op prijs gesteld en er zullen referenties opgevraagd worden.

geplukt.
Wij bieden:
•

Een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot verlenging;

•

Een mooie school met een zeer enthousiast en betrokken team

•

Salaris volgens CAO PO

Procedure:
De sollicitatieprocedure wordt zowel intern als extern gestart, interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid. Een sollicitatiecommissie
adviseert het bestuur. Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Meer informatie over de school kunt u vinden op
www.leeuwenhartschool.nl Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.
U kunt uw motivatie en CV voor 17 november sturen naar directie@leeuwenhartschool.nl o.v.v. Sollicitatie administratie, t.a.v. Anita Torenvlied. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Torenvlied, schoolleider, via bovenstaande mailadres. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op
24 november.

