Het SWV VO Delflanden is per direct op zoek naar een enthousiaste en initiatiefrijke

Administratief-secretarieel medewerker (m/v)
(0,4 FTE)
De administratief-secretarieel medewerker ondersteunt de directeur en het
Loket Passend Onderwijs. Hij/zij voert de taken uit in nauwe samenwerking
met of onder aansturing van de directeur.
Werkzaamheden:
 Invoeren en verwerken van administratieve gegevens in geautomatiHet SWV VO Delflanden bestaat uit 7
seerde systemen;
schoolbesturen en 15 schoollocaties voor

Inplannen van bespreekdossiers in de agenda voor de leden van de
regulier en speciaal voortgezet onderwijs.
Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning;
Het SWV VO Delflanden ondersteunt de
 Controleren van de noodzakelijke (soms privacygevoelige) informatie in
scholen om, uitgaande van een kwalitahet digitale dossier en eventueel opvragen van ontbrekende informatie
tief goed onderwijsprogramma op elke
bij scholen of ouders;
schoollocatie, zo passend mogelijk on Onderhouden van het (digitale) archief, het bewaken van bewaartermijderwijs te bieden aan leerlingen met een
nen en het opschonen van het (digitale) archief;
specifieke onderwijsbehoefte. Samen
Uitzetten en/of verwerken van enquêtes ten behoeve van de evaluatie
werking tussen onderwijs, hulpverlening,
van het ondersteuningsaanbod;
ouders en jongere staat in onze ondersteuning centraal.
 Vastleggen van afspraken en reserveringen in agenda’s, bewaken van
agenda’s en het attenderen op afspraken of bijzondere gelegenheden;
Met passend onderwijs willen we berei Administratief en organisatorisch voorbereiden van vergaderingen of
ken dat voor alle jongeren binnen de
bijeenkomsten;
grenzen van ons samenwerkingsverband

Notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten en het uitwerken van de
een zo passend mogelijke onderwijsplek
notulen of verslagen;
beschikbaar is, waarbij wordt uitgegaan

In concept voorbereiden van correspondentie, het tekstueel verwerken
van hun talenten en ontwikkelingsmogevan diverse documenten en het zorgdragen voor de verdere afhandeling
lijkheden, op een gewone school als dat
kan, maar op een speciale school als
van het geschrevene;
meer intensieve begeleiding nodig is,
 Afhandeling van telefoon en mailverkeer en het uitzetten van eventuele
waarbij alle scholen mogelijkheden hebdaaruit voortkomende acties;
ben voor het bieden van ondersteuning
 Voorraadbeheer;
op maat, zodat zo min mogelijk jongeren
 Alle overige ondersteunende werkzaamheden die passen binnen het
(langdurig) thuis komen te zitten en elke
werkveld van de functie.
leerling een perspectief heeft op passend
vervolgonderwijs of een passende plek op
Gevraagd wordt:
de arbeidsmarkt.
De administratief-secretarieel medewerker voert de werkzaamheden uit op het
kantoor van het samenwerkingsverband.






Relevante opleiding op MBO-niveau 4
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Kennis van en ervaring met het werken met MS Office-pakketten
In staat om zich in korte tijd de webapplicatie Onderwijs Transparant
eigen te maken

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de volgende kernbegrippen van
Meer specifieke informatie kan worden opgevraagd bij het SWV VO Delflanbelang:










den: info@swvvo-delft.nl.
Flexibiliteit
Prioriteiten kunnen stellen
Ook onder tijdsdruk gestructureerd
en accuraat kunnen werken
Dienstverlenend
Representatief
Initiatiefrijk
Oplossingsgericht
Stressbestendig
Processen kunnen managen

Denkt u over de juiste kwaliteiten te beschikken en heeft u zin om het SWV
VO Delflanden te komen versterken?
Maak dan uw interesse voor deze functie kenbaar door vóór 10 november
2018 uw motivatiebrief en uw curriculum vitae op te sturen naar:
SWV VO Delflanden, Buitenhofdreef 8, 2625 XR Delft.
Of verstuur deze per email naar info@swvvo-delft.nl

Vacature administratief – secretarieel medewerker SWV VO Delflanden

