
  

Ben jij degene die accuraat en servicegericht onze directie 

en het bestuur wil ondersteunen in een breed scala taken?  
 

Binnen onze stichting is er een vacature voor een: 

Bovenschools  

managementassistent 
  

 

Jij bent enthousiast en gaat servicegericht te werk om het bestuur en de directie te ontzorgen. 

In deze functie werk je nauw samen met de directeur-bestuurder. Het betreft een functie van 

10-12 uur per week, werkdagen in overleg.  

 

Overzicht van de taken: 

- Je stelt mede de kwaliteitsrapportages op en verzamelt hiervoor de benodigde informatie 

- Je bent betrokken bij het opstellen van beleidsstukken en draagt actief bij aan het doen 

van verbetervoorstellen bij de uitvoering van regelingen en procedures 

- Je bewaakt de juiste uitvoering van het personeelsbeleid 

- Je verstrekt informatie over diverse onderwerpen en geeft toelichting op interne 

regelingen en procedures 

- Je verzorgt de organisatorische voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen 

- Je verzamelt, ordent en verwerkt informatie in diverse administratieve systemen 

- Je handelt actiepunten af, bewaakt de voortgang van planningen en afspraken 

- Je verzorgt correspondentie en legt dossiers aan 

 

We vinden het belangrijk dat je kennis hebt van 

administratieve procedures. Daarnaast  heb je inzicht in de 

werking en mogelijkheden van administratieve systemen en 

Microsoft Office.   

Heb jij een positief-kritische blik, werk jij graag met mensen 

samen, ben jij integer en wil jij jouw kennis en ervaring 

inzetten om onze stichting verder laten groeien? Informeer 

en solliciteer! 

 

Stichting De Planthof staat voor christelijk-reformatorisch 

onderwijs op basisscholen. Er zijn 3 scholen met circa  700 

leerlingen aan Stichting De Planthof verbonden. In deze 

functie werk je op de locatie in Gameren.   

  
Neem voor meer informatie contact op met onze directeur-

bestuurder dhr. John Witvliet (06-23705896).  
Wil je solliciteren? Stuur jouw sollicitatiebrief met CV voor D.V. 

26 oktober naar bestuur@planthofscholen.nl. Mocht je na 

deze datum alsnog willen reageren, dan staat dat je 

uiteraard vrij. Wanneer de vacature niet is ingevuld, zien we 

ook daarna uit naar je reactie.  

 
 

Delkant 4 

5311 CJ Gameren  

www.planthofscholen.nl 
 

Onze scholen: www.schoolgameren.nl |  www.julianavanstolberg.nl | www.ebenhaezerleerbroek.nl 

 

 


