
Wij zoeken een

Administratief Medewerker
15 uur per week

Ingangsdatum in overleg

OVER DE FUNCTIE
Als administratief medewerker heb je een veelzijdige 
functie. Tot je taken behoren onder andere werkzaam
heden rondom de leerling administratie van de 
scholen, controleren van uitwisseling toetsuitslagen 
met DUO, uitwisseling met andere scholen, personeel 
invoeren in systemen, VOG’s aanvragen, het bijhouden 
van vrijwilligersvergoedingen en het secretarieel 
ondersteunen van de directeuren van VPCO Hasselt.

Een veelzijdige functie, waarin je de vrijheid hebt 
om je werkzaamheden in te vullen zoals je zelf wilt. 
Deze functie past daarom goed bij je privésituatie, 
de uren kun je in overleg verdelen over je werkdagen. 

INLICHTINGEN
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je  
terecht bij Ben Roeten (algemeen directeur);  
b.roeten@vpcohasselt.nl

Voor vragen over de procedure kun je terecht  
bij Mariska Zweekhorst (HR adviseur);  
m.zweekhorst@akorda.nl

BELANGRIJKE DATA
De eerste gesprekken staan gepland in week 42. 
Een tweede gesprek staat gepland op dinsdag 
25 oktober.

Ben jij onze nieuwe collega die:
•  Bij voorkeur ervaring heeft als administratief 

medewerker in het onderwijs
•  Goed overzicht weet te krijgen en te behouden
•  Flexibel is
•  Goede kennis heeft van de Nederlandse taal
•  Onze christelijke identiteit wil onderschrijven en 

uitdragen

Dan bieden wij jou:
•  Een afwisselende plek met enthousiaste collega’s
•  De mogelijkheid om jouw werk en privésituatie 

perfect af te stemmen
•  Salariëring in schaal 5, conform CAO PO  

(afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring)

OVERTUIGD?
Dan mag je een motivatie en cv voor 4 oktober sturen 
aan b.roeten@vpcohasselt.nl

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Hasselt is op 1 augustus 2002 van start gegaan door 
een fusie van de afzonderlijke schoolbesturen van CBS Het Anker, CBS De Driemaster, CBS Prins WillemAlexander 
en de toenmalige school Weid Mijne Lammeren (nu CBS Mastenbroek, een nevenvestiging van CBS De Driemaster). 
De zelfstandige scholen bevinden zich in Hasselt en de nevenvestiging in Mastenbroek. 

De VPCO heeft zich sinds haar oprichting ten doel gesteld om, met alle middelen die ons ten dienste te staan, een 
optimaal school, leef en leerklimaat te scheppen. Een klimaat waarin wij een Bijbelse opdracht hebben te vervullen 
en waarin kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staat. Waarin leerlingen alle kansen krijgen hun eigen 
gaven en mogelijkheden te ontplooien zodat ze later in de maatschappij goed kunnen functioneren.


