Wie wordt de
spil op ons
stafkantoor?

Jouw taken

PCPO Rijssen is m.i.v. 1 januari 2023 (bij voorkeur, anders z.s.m. erna) op zoek naar een

Directiesecretaresse
12 – 20 uur per week; schaal 6 OOP (CAO PO)

Je taken zijn divers en afwisselend. Zo stel je
bijvoorbeeld brieven op naar medewerkers,
beheer je het algemene e-mailadres, stel je
agenda’s op voor bestuurs- en directievergaderingen, notuleer je bij deze vergaderingen,
verzorg je attenties naar medewerkers en stuur
je logistiek scholingen en bijeenkomsten aan.
Je ondersteunt de directeur-bestuurder in
administratieve taken en vragen. Ook neem je de
telefoon tijdens je werkdagen op en ben je vaak
het eerste aanspreekpunt bij algemene vragen.

Jouw rol

Wij bieden

Meer informatie

Je werkplek is op het stafkantoor van PCPO Rijssen.
Je ondersteunt de directeur-bestuurder en
HR-adviseur in administratieve, organisatorische
en planmatige taken. Je denkt mee in de
organisatorische ondersteuning vanuit het
stafkantoor naar de scholen en beheert ICT-systemen
die ondersteunend zijn aan de organisatie. Je hebt
een proactieve houding en kunt inzichten en nieuwe
ideeën helder inbrengen.

•

Voor een uitgebreide taakomschrijving kun je
contact opnemen met Jan Willem Lingeman,
directeur-bestuurder (Tel. 06-51970870).
Je sollicitatie kun je vóór 20 november a.s.
mailen naar info@pcporijssen.nl.
De sollicitatiegesprekken zullen gepland
worden op 24 november ‘s middags of
29 november ‘s ochtends.

•
•
•
•
•

Je hebt een relevante opleiding afgerond op
minimaal MBO-4 niveau; en hebt ervaring in het
secretarieel ondersteunen van een directie.

•

Een verantwoordelijke functie met ruimte
voor eigen inbreng;
Een prettige en open samenwerking in het
team directeuren en in het team stafkantoor;
Ondersteuning, afstemming en tijd om je het
werk eigen te maken;
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
Het aantal contracturen in overleg af te
stemmen;
Flexibiliteit in werkdagen en verdeling van
de werkuren;
Inschaling in schaal OOP-6 conform CAO
Primair Onderwijs.

i

PCPO Rijssen heeft ruim 1800
leerlingen en meer dan 200
personeelsleden, verdeeld over
6 basisscholen en een speciale
school voor basisonderwijs.
Onze bron is de Bijbel als Woord
van God, als grondslag en richtsnoer
voor ons leven.
Wij willen werken vanuit een
identiteit die beleefd en gedeeld
wordt vanuit het hart, overgedragen
vanuit het hoofd en uitgedragen in
ons handelen.
Van personeelsleden verwachten
we daarom dat zij een persoonlijke
relatie hebben met God door het
volbrachte werk van Jezus
Christus en van harte meeleven in
een kerkelijke gemeente.

