De Johannesschool Tiel zoekt
op korte termijn een

Administratieve kracht m/v
Voor 0,5 WtF
De Johannesschool te Tiel
is een basisschool op
antroposofische grondslag.
Er is 1 kleuterklas en er zijn 3
combinatieklassen in de
onderbouw.

Wij zoeken
Een enthousiaste collega, die flexibel is en makkelijk
met verschillende mensen samenwerkt, die proactief
is en alert op werkzaamheden die uitgevoerd of gepland
moeten worden, die ICT-vaardig en cijfermatig sterk is,
die vaardig is in mondelinge en schriftelijke communicatie
en die een MBO werk- en denkniveau heeft.
Ervaring in het (primair) onderwijs is een pré.

De Johannesschool biedt

• een ontspannen,
inspirerende werksfeer
• een ondersteunend,
ambitieus en
samenwerkend team
• mogelijkheden voor
na- en bijscholing
• een goed opgezette zorgstructuur
• een innovatieve, kwalitatieve
visie op pedagogisch
en didactisch vlak
• vrijeschoolonderwijs in
de huidige tijd

Basisschool Johannesschool

Priorlaan 3
4003 AP Tiel
Tel: 0344 615 313
E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Website: www.johannesschooltiel.nl

Wij hebben iemand nodig
Die relevante gegevens in de leerlingenadministratie
van de school kan verzorgen, die de administratie van
financiële stukken kan doen, zich verantwoordelijk wil
voelen voor de post- en mail- afhandeling en informatie
wil verstrekken aan ouders/verzorgers over
administratieve zaken binnen de school.
Wij verwachten
Dat je affiniteit hebt met de antroposofie als basis voor
het onderwijs dat wij bieden, dat je kunt samenwerken
met verschillende disciplines binnen de school, dat je
reflectief, zelfstandig, flexibel en communicatief vaardig
bent, dat kunt omgaan met onverwachte situaties en kunt
improviseren.
Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is conform CAO PO, schaal 4,
afhankelijk van opleiding en ervaring
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met de schoolleider van de Johannesschool:
Kim van Maanen, 06-38828519.
Je reactie in de vorm van een korte motivatiebrief en een
uitgebreid CV, ontvangen wij graag uiterlijk op
21 september 2020 per mail op:

De Johannesschool valt onder Stichting
Pallas - www.stichtingpallas.nl

schoolleider@johannesschooltiel.nl

