De Stroming, Vereniging
voor Protestants Christelijk
onderwijs in het Land van
Heusden en Altena is
voortgekomen uit een fusie
van diverse
schoolverenigingen in het
Land van Heusden en
Altena.
Onder de vereniging
ressorteren 10 scholen:
-

CBS ‘t Kompas in
Werkendam
PCBS Het Baken in
Werkendam
CBS Waardhuizen in
Waardhuizen
CBS De Sprankel in
Dussen
CBS Het Fundament in
Genderen
PCBS De Ark in
Meeuwen
CBS Eben Haëzer in
Woudrichem
CBS De Parel in
Giessen / Rijswijk
CBS De Zaaier in Andel
VCNS d’Uylenborch in
Almkerk

In totaal aantal heeft
De Stroming de zorg over
ruim 1600 leerlingen.
De directies van de scholen
vormen gezamenlijk met de
bestuurder het
managementteam.
Website:
www.destroming.eu

Het bestuur van De Stroming zoekt op korte termijn een

Administratief medewerker m/v
Voor PCBS Het Baken in Werkendam en CBS Eben Haëzer in Woudrichem
eventueel uit te breiden met taken op andere scholen behorend tot De Stroming
Je ondersteunt de directies van de scholen bij diverse werkzaamheden zoals:
het verwerken van mutaties m.b.t. ziekte en vervanging van personeel;
het verwerken van de inkomende post;
het bestellen van schoolbenodigdheden (waaronder de jaarbestelling);
het invoeren van leerlingen in het LVS en het bijhouden van de mutaties;
de financiële administratie.
Wij verwachten dat je:
een afgeronde MBO opleiding hebt;
beschikt over goede contactuele eigenschappen;
een goede beheersing hebt van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
ICT vaardig bent (in ieder geval Word en Excel);
ervaring hebt met het werken met ParnasSys;
meelevend lid bent van een christelijke kerk of gemeente.
Wij bieden je:
een werkomgeving met leuke collega’s;
een afwisselende baan voor 12 uur (af te stemmen in overleg);
een salaris volgens de cao in schaal 4;
een dienstverband voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor 12 maanden,
met de mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren.
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met de heer Johan Nieuwkoop,
directeur van PCBS Het Baken, 0183-501486, of een mail sturen naar
directie@pcbshetbaken.nl
Je schriftelijke reactie met CV kun je richten aan het bestuur van
De Stroming t.a.v. de heer A.C.J. Lenting, Postbus 161, 4250 DD Werkendam of
per mail sturen naar p-o@destroming.eu. o.v.v. vacature administratief
medewerker.
De sluitingsdatum is 11 september 2018.

