
 
 

 
 
 
 
 

Stichting Initia zoekt zo snel mogelijk een administratief medewerker voor 20-24 uur per week 
voor IKC Achterberg en het bestuurskantoor in Dongen (schaal 4)  

  
IKC Achterberg ligt aan de St Josephstraat 62 in Dongen. Hier gaan ongeveer 280 kinderen naar 
school. Het bestuurskantoor vind je achter de school op het schoolplein. Je besteedt het grootste 
deel van je tijd aan de administratie voor de school. Een klein deel van je tijd zul je administratieve 
ondersteuning bieden aan het bestuurskantoor.   
  

Als administratief medewerker ben jij hèt aanspreekpunt voor je collega's binnen de school voor alle 
administratieve aangelegenheden. Je bent de ondersteuning voor het hele team.   
  
Wat ga je doen?   

• Jij gaat je collega's blij maken  
• Je zorgt dat de nieuwsbrief er geweldig uitziet en verspreid wordt  
• Je behandelt alle in- en uitgaande post  
• Je houdt de schoolkalender en de jaarplanning up to date  
• Je verzorgt de leerlingenadministratie van nieuwe leerlingen en houdt de 
voorschoolse dossiers bij  
• Je verzorgt de jaarovergang in de leerlingenadministratie  
• Voor de financiële administratie doe je de voorbereidende werkzaamheden voor het 
administratiekantoor, maak je de kas- en bank verantwoordingsstaten en doe je 
betalingen middels internetbankieren.   
• Daarnaast doe je wat loketwerkzaamheden als telefonisch verstrekken van 
informatie aan ouders en collega's   

  
Wie ben jij?  

• Je bent sociaal en servicegericht  
• Je neemt de verantwoordelijkheid en bent accuraat  
• Je houdt van de hectiek op een school  
• Natuurlijk heb je ook vaktechnische administratieve vaardigheden  

  
Met wie werk je samen?  

• Je werkt nauw samen met je collega's in de school  
• Je hebt regelmatig contact met je administratieve collega's op de andere Initia 
scholen  
• Je overlegt met het administratiekantoor  
• Je bent ondersteuner van de bestuurder en de HR-adviseur  

  
Ben jij de fijne collega die we zoeken? Schrijf dan uiterlijk 26 september een korte motivatiebrief en 
CV naar kittyvandenheuvel@stichtinginitia.nl. Na die datum ontvang je snel bericht over het vervolg 
van de procedure.  
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