CSW Toorop is per september op zoek naar een

Medewerker Leerling Servicepunt m/v
Voor 10 uur per week
Op ons Leerling Servicepunt komt dikwijls alles tegelijk. Kun jij deze drukte aan en blijf je
daarbij scherp? Kun je werkzaamheden combineren, de telefoon aannemen en tegelijk de
mail niet uit het oog verliezen, terwijl de leerling aan het loket ook geholpen wordt? Kortom
ben jij die actieve duizendpoot die per september op maandagmiddag en vrijdag tijd heeft om
10 uur aan CSW te besteden? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.
Functie-inhoud:
•
•
•
•
•
•
•

Realisatie verzuimregistratie
Realisatie controle gegevens, brieven, formulieren e.d.
Opstellen van rapportages
Realisatie accurate verwerking van documentatie en informatie
Realisatie archivering (digitaal)
Realisatie controle en correctie van (sub)administraties
Informatieverstrekking (in de breedste zin) gerealiseerd

Wat wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO+ werk- en denkniveau;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Empatisch vermogen;
Pro-actieve houding en kunnen anticiperen
Flexibel, kan zaken goed structureren, prioriteiten stellen en accuraat werken.
Kennis van administratieve processen en inzicht in verbetering hiervan
Ervaring met minimaal het MS office pakket en procesondersteunende applicaties
Je beschikt over (pedagogische) tact om op een positieve manier in gesprek te gaan
met leerlingen en ouders/ verzorgers

Wij vinden het belangrijk dat je in overeenstemming met de identiteit van de school
functioneert.
Wat wij bieden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.
Contact:
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Jolanda Hensen
Dominicus, co;ordinator verzuim/LSP, via telefoonnummer 0118-652197 of via
dms@cswalcheren.nl. We publiceren deze vacature tijdens de zomervakantie, de school is
vanaf 5 september weer bereikbaar.
Wij zien je sollicitatie graag voor 31 augustus tegemoet. Deze kun je richten aan Jaco Klink,
hoofd P&O, per e-mail: vacature@cswalcheren.nl onder vermelding van vacaturenummer
CSW20220713.

