
        

Het bestuur van Karakter, de Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard, roept sollicitanten 

op voor de vacature van een administratief medewerker voor de School met de Bijbel te Bleskensgraaf.  

We bieden je: 

✓ een salaris  OOP schaal 4;  

✓ fijne collega's; 

✓ Volop ontwikkelmogelijkheden.  

We verwachten dat je: 

✓ van harte instemt met de grondslag van de school en deze in de dagelijkse schoolpraktijk, 

samen met je collega’s, gestalte geeft;   

✓ enthousiast, flexibel, optimistisch en oplossingsgericht bent; 

✓ zin hebt om mee te bouwen bij de verdere ontwikkeling van het team en de school; 

✓ er verzorgd uitzien. 

De verwachte taakomschrijvingen zijn: 

✓ het te woord staan van mensen die naar school bellen; 
✓ het verwerken van de inkomende post inclusief e-mals; 
✓ het doen van bestellingen; 
✓ het verrichten van de schooladministratie waaronder de leerling administratie, 

verzuimregistratie, tussen schoolse opvang etc.; 
✓ het verwerken van inschrijvingen en beheren van het leerlingvolgsysteem; 

✓ het verwerken van de facturen. 

De vereiste capaciteiten zijn: 

✓ goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

✓ goed met mensen kunnen omgaan; 

✓ vaardig zijn op de computer; het omgaan met Office behoort tot je basisvaardigheden; 

✓ nauwkeurig / accuraat kunnen werken; 

✓ met vertrouwelijke informatie van school kunnen omgaan; 

✓ snel kunnen omschakelen van de ene taak naar de andere; 

✓ systematisch kunnen denken. 

We zouden veel kunnen vertellen over onze school. Dat doen we graag in een persoonlijk gesprek en 

we adviseren de website te bezoeken. Voor meer informatie en inlichtingen kun je contact opnemen 

met mevrouw G. de Jongh, management assistente. Zij is bereikbaar op maandag, donderdag of 

vrijdagmorgen op 0184-691595.  

Sollicitatiebrieven kunnen, uiterlijk tot en met vrijdag 15 juni, worden gericht aan School met de 

Bijbel ter attentie van de heer C.A. Egas (directeur), Korenbloemplaats 4, 2971 BH Bleskensgraaf of 

(bij voorkeur) via de mail naar administratie@smdbbleskensgraaf.nl.  

De sollicitatiegesprekken vinden uiterlijk plaats in de week van 18 juni.   


