
  

 

 

Vacature:  

➢ Managementassistent(e) 
   

Beste belangstellende, 

  

Fijn dat je mogelijk interesse voor onze vacature hebt!  

Hieronder nog wat extra informatie over onze school en de vacatures.  

Wil je meer informatie dan kun je een schoolgids opvragen  (hoewel 

deze ook op onze website staat, inlogcode kun je bij ons opvragen). Je 

kunt ook een bezoek aan de school brengen (met inachtneming van de 

gepaste onderlinge afstand). Dit laatste wordt zéér op prijs gesteld. 

 

Managementassistente  

Binnen de school is de managementassistente de persoon die als 

rechterhand van de directeur haar taken uitvoert en er is ter 

ondersteuning van algemene zaken binnen de school. 

Algemene informatie 
- De vacature betreft een baan m.i.v. het nieuwe schooljaar 

De Bijbelse boodschap en de Bijbelse kernwaarden die we vóór willen 

léven en dóór willen géven.  

- Onze school gaat uit van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente en 

ongeveer 65% van het personeel hoort ook tot dit kerkverband. De 

rest behoort tot de andere reformatorische kerkverbanden. 

- De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 10 mei. 

 

Wat vragen we? 

- Betrokkenheid op het schoolgebeuren vanuit identiteit, persoonlijk en 

organisatorisch 

- Integriteit 

- Goede communicatieve vaardigheden voor bijvoorbeeld het voeren 

van telefoongesprekken en het ontvangen van bezoekers binnen de 

school 
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- Vriendelijkheid 

- Goede taalvaardigheid 

- Bekwaam in de omgang met Office programma’s (minimaal Word en 

Outlook / mail) 

- Goede typvaardigheid 

- Affiniteit met administratieve zaken  

- Minimaal MBO denk- en werkniveau 

 

 Wat bieden we? 
- Een baan van 16 – 20 uur. We brengen dit het liefst onder bij één 

persoon, maar komen we er niet uit, dan moeten we taken en uren 

verdelen over 2 personen. Daar kunnen dán onderscheiden 

kwaliteiten van belang gaan worden. 

- Uren zijn in overleg te besteden, maar wel gerelateerd aan de 

schooltijden. 

- Salariëring conform CAO en bekwaamheid. 

 

 

Welkom voor een bezoek aan onze school 
Vragen? Neem contact op met dhr. J. den Hertog (directeur)  

 

0341-256828 of 06-28088108 

 

directie@ridderschool.nl 

 

www.ridderschool.nl 
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