
Het bestuurskantoor van De Hoeksche school in Puttershoek is per 1 augustus 2022 voor drie ochtenden 
per week op zoek naar een enthousiaste 

secretariaatsmedewerker
15 klokuren / 0,3750 fte

Stichting De Hoeksche School verzorgt openbaar basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche 
Waard. Wij hebben 20 basisscholen, 1 school voor speciaal onderwijs en 2 scholen voor voortgezet 
onderwijs met meer dan 5000 leerlingen en circa 550 medewerkers. Verder werken we nauw samen 
met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang.

De werkzaamheden zijn veelzijdig. Zowel administratieve als praktische taken zullen van je worden 
gevraagd. Het is een combinatie van administratief werk, zoals het verwerken inkomend mailverkeer, 
uitwerken brieven/notulen en agendabeheer in combinatie met baliewerkzaamheden zoals het 
opnemen van de telefoon en het ontvangen van bezoekers. Ook dagelijkse praktische zaken zoals 
onderhoud van het koffiezetapparaat, het in- en uitruimen van de vaatwasser of het vervangen van 
een tl balk kunnen voorbij komen. Afhankelijk van interesses en kwaliteiten komen er werkzaamheden 
bij zoals socialmedia en websitebeheer of het coördineren en organiseren van specifieke activiteiten 
of thema’s.

De mooiste tijd van je leven!

Wij vragen
• Een plezierige en open houding.
• Je bent administratief- en computervaardig.
• Je vindt het fijn ondersteunende taken uit te voeren op het gebied van administratie en praktische 

taken die voorkomen op ons kantoor.
• Je werkt graag in teamverband en vindt het fijn een eigen steentje bij te dragen.

Wij bieden:
• Een leuke functie bij een aantrekkelijke en actieve organisatie.
• Een fijn en betrokken team om mee samen te werken.
• Een dienstverband met een omvang van 15 klokuren.
• Salaris conform cao po, schaal 6

Meer informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over deze vacature en het bestuurskantoor kun je contact opnemen met de heer 
A. Keller, voorzitter college van bestuur, 078-6295999 of bezoek www.dehoekscheschool.nl.
Stuur je motivatie en CV voor 15 augustus 2022 naar sollicitatie@dehoekscheschool.nl.

In verband met de zomervakantie ontvangen kandidaten pas vanaf 15 augustus een 
ontvangstbevestiging.    


