Vacature managementondersteuner per 1 september 2019

Ervaren managementondersteuner gezocht
Ieder kind heeft recht op onderwijs dat aansluit op zijn mogelijkheden en behoeften. Dat is de basisgedachte
van passend onderwijs. Dat is waar Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht (ZOUT) zich sterk voor maakt.
In het samenwerkingsverband werken 32 schoolbesturen en ruim 87 basisscholen en speciale scholen samen
aan passend onderwijs voor 17.000 leerlingen. Passend onderwijs is en blijft volop in ontwikkeling. ZOUT en de
scholen zetten zich ervoor in dat alle leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving, thuisnabij, onderwijs
krijgen. ZOUT gelooft in inclusiever denken en doen. ZOUT werkt hiervoor actief samen met het voortgezet
onderwijs en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Wie zoekt het samenwerkingsverband ZOUT?
Swv ZOUT, gevestigd in Zeist, zoekt per 1 september 2019 een ervaren managementondersteuner/
directiesecretaresse voor 32 uur per week. De managementondersteuner is de spil van de vele contacten die
ZOUT onderhoudt. Je weet hoe een organisatie werkt, je weet wat nodig is om de directeur te ontzorgen. Je
kunt zelfstandig werken, neemt initiatief, kijkt vooruit en krijgt energie als je kan schakelen tussen
verschillende werkzaamheden en contacten.
Wat biedt het samenwerkingsverband ZOUT?
Het samenwerkingsverband is een kleine organisatie en nog volop in ontwikkeling. Dat biedt je alle ruimte om
met jouw professionele inzichten ZOUT sterker te maken en bij te dragen aan een maatschappelijk relevante
opdracht. ZOUT biedt je een open, collegiale atmosfeer waar humor is toegestaan.
Je wordt passend beloond conform de CAO Primair Onderwijs, schaal 8, max € 3.157,- bruto per maand bij een
volledige werkweek van 38 uur. Op basis van je leeftijd en ervaring word je ingeschaald
Geïnteresseerd?
Voel je je aangesproken? Wil jij een bijdrage leveren aan passend onderwijs in de regio? Stuur dan uiterlijk vóór
27 mei 2019 je motivatiebrief met CV aan info@oogwerkt.nl onder vermelding van vacature swv ZOUT. De
sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken, waarvan de eerste in de derde week van juni wordt gepland.
Aanstelling is per 1 september 2019.
Voor meer informatie, bel of mail René Flippo, de directeur van het samenwerkingsverband: 06 1445 1941 of
r.flippo@swvzout.nl.
De uitgebreide functieomschrijving staat op de website: www.swvzout.nl/nieuws .

