VACATURE Managementassistent
VSO Atalant

Kom jij ons ondersteunen?

Wij zijn Ilja de Bree en Marieke van Eersel, leidinggevenden van VSO Atalant,
wij zoeken een administratieve duizendpoot!
Sinds begin dit schooljaar zijn het Asteria College en de Klimopschool VSO samen gehuisvest in een
geheel vernieuwd gebouw. Hier werken we met onze teams keihard aan de begeleiding naar werk en
dagbesteding aan jongeren van 12 tot 18 jaar die kansen hebben en kansen verdienen.
Dit doen we onder de naam VSO Atalant. Het is vernieuwend en uitdagend!
Kijk op www.atalant.nl voor een impressie van je mogelijke werkomgeving.

Wat zoeken we?

Managementassistent
minimaal 0.6 fte
maximaal 0.8 fte
Werktijden in overleg afstemmen

Opleidingseisen: minimaal MBO niveau 4

Wat ga je doen?
Administratieve werkzaamheden ten aanzien van:
• Leerlingen
• Personeel
• Financiën
Ondersteuning van het management:
• Agendabeheer
• Correspondentie uitwerken
Receptiewerkzaamheden:
• Fysiek ontvangst van externen
• Telefoon beantwoorden
Daarnaast zien wij mogelijkheden in het begeleiden van een leerling die intern stage loopt bij de
receptie van de school.
* Wij

leren jou graag beter kennen in een persoonlijk gesprek.

Ben je niet voor een gat te vangen, kun je zelfstandig werken en ben je flexibel en accuraat, dan gaan
we graag met jou de uitdaging aan.

Wat hebben we jou te bieden?
•
•
•
•
•
•
•

Een enthousiast en gedreven team van ongeveer 50 mensen, dat staat te popelen om je met
open armen te ontvangen.
Een leuke groep leerlingen waarvoor jij het verschil kan maken!
Een open en transparante organisatie.
Een maand inwerktijd met je voorganger.
Training en coaching on the job.
Een aanstelling volgens CAO-PO in salarisschaal 6.
Teveel om te beschrijven: neem contact op!

Grijp deze kans en reageer uiterlijk donderdag 25 maart a.s.!
Voor meer informatie neem contact op met Ilja of Marieke.
Gesprekken vinden plaats op maandag 29 maart.
Brieven richten aan m.vaneersel@klimopschool.nl
 Tel.:
 Website:

0118-633332
www.klimopschool.nl en www.asteriacollege.nl

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben
interne kandidaten voorrang.

