
Om ons bestuur te ondersteunen zijn wij per 1 maart 
2023 op zoek naar een ervaren secretaresse

Bommelerwijs is de roepnaam van de Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard 
van de zes katholieke basisscholen in de Bommelerwaard: Franciscusschool, 
Zaltbommel; De Schakel, Ammerzoden; De Pollenhof, Hedel; Deken Wehmeijerschool, 
Velddriel; Mgr. Zwijsenschool, Kerkdriel; Odradaschool, Alem

We zijn naar jou op zoek als jij ervaring hebt in het voorbereiden en notuleren van 
vergaderingen, zelfstandig brieven en mails kunt opstellen, informatie en dossiers 
accuraat kunt verwerken, proactief en zelfstandig bent ingesteld, affiniteit hebt met 
het onderwijs en flexibel in de omgang bent.

Informatie over Bommelerwijs vind je op onze website: www.bommelerwijs.nl.
Heb je interesse? Mail dan je sollicitatiebrief en CV vóór 10 januari 2023 naar 
info@bommelerwijs.nl. 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• correspondentie en post verzorgen
• agenda’s beheren
• afspraken plannen
• telefoon beantwoorden
• vergaderingen voorbereiden, notuleren en 

vervolgacties verwerken van zowel bestuurs- 
als directievergaderingen

• eerste aanspreekpunt zijn richting interne en 
externe instanties

• correspondentie opslaan en beheren
• archief onderhouden
• op peil houden van de voorraad 

administratieve en huishoudelijke artikelen

Je competenties en vaardigheden zijn:
• een afgeronde secretariële opleiding op 
 MBO/HBO niveau
• minimaal vier jaar werkervaring op secretarieel 

gebied bij voorkeur binnen bestuur of directie
• uitstekende beheersing Nederlandse taal
• goede beheersing Engelse taal

• communicatief vaardig zowel mondeling 
als schriftelijk

• goede kennis en ervaring met MS Office 
• affiniteit met of ervaring in het primair 

onderwijs
• discreet kunnen omgaan met 

vertrouwelijke informatie
• slagvaardig, flexibel, zelfstandig, proactief 

en stressbestendig
• verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 

werkzaamheden en kunnen reflecteren

Kandidaten met aanvullende ervaring op het 
gebied van personeelsadministratie worden 
met voorrang beoordeeld.

We bieden je:
• tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar 

met uitzicht op een vast contract
• inschaling in schaal 5 (cao-po)
• premievrije deelname gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheidsverzekering

VACATURE
WTF 0,5


