De Zilverlinde in Roosendaal zoekt m.i.v. het
nieuwe schooljaar

Een administratief medewerk(st)er m/v
Voor 0,2 fte
Basisschool Zilverlinde
Een basisschool op antroposofische
grondslag.
Er zijn twee kleuterklassen
En drie (combinatie) klassen in de
onderbouw.
De Zilverlinde biedt
•
een ontspannen, inspirerende
werksfeer
•
een ondersteunend, ambitieus en
samenwerkend team
•
mogelijkheden voor na- en
bijscholing
•
een vooruitstrevend opgezette
zorgstructuur met innovatieve ideeën
•
een innovatieve, kwalitatieve visie op
pedagogisch en didactisch vlak
•
vrijeschoolonderwijs in de huidige tijd

Basisschool De Zilverlinde
Melis Stokelaan 42
4707 HS Roosendaal
Tel.: 0165 560 377
Email: administratie@zilverlinde.nu
Website: www.zilverlinde.nu

Wij zoeken
Een enthousiaste collega, die flexibel is en makkelijk
met verschillende mensen samenwerkt, die proactief
is en alert op werkzaamheden die uitgevoerd of gepland moeten
worden, die ICT-vaardig en cijfermatig sterk is,
die vaardig is in mondelinge en schriftelijke communicatie
en die een mooi MBO werk- en denkniveau heeft.
Ervaring in het (primair) onderwijs is een grote pré.

Wij hebben iemand nodig
Die relevante gegevens in de leerlingenadministratie van de
school kan verzorgen, die de administratie van financiële stukken
kan doen, zich verantwoordelijk wil voelen voor de post- en
mailafhandeling en informatie wil verstrekken aan ouders /
verzorgers over administratieve zaken binnen de school.

Wij verwachten
Dat je affiniteit hebt met de antroposofie als basis voor
het onderwijs dat wij bieden, dat je kunt samenwerken met
verschillende disciplines binnen de school, dat je reflectief,
zelfstandig, flexibel en communicatief vaardig bent, kunt
omgaan met onverwachte situaties en kunt improviseren.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is conform CAO PO, schaal 4, afhankelijk van opleiding
en ervaring.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen
met de schoolleider van de Zilverlinde: Edith Jansen, 06-54946688
Je reactie in de vorm van een korte motivatiebrief en een uitgebreid
CV, ontvangen wij graag uiterlijk op 11 juni 2019 per mail via:
schoolleiding@zilverlinde.nu
De eerste ronde gesprekken vindt plaats in de middag van 18 juni
2019

De Zilverlinde maakt deel uit van Stichting Pallas
- www.stichtingpallas.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze tekst is ongewenst

