
   
 

 

Het samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei zoekt  

met ingang van het schooljaar 2021-2022 een  

 

directiesecretaresse (0,5-0,6 fte) 
 

Organisatie 

Het Samenwerkingsverband (swv) VO Gelderse Vallei is een stichting waaraan de scholen voor 

voortgezet onderwijs en voortgezet gespecialiseerd onderwijs in de regio Ede, Wageningen en 

Rhenen deelnemen. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op 

www.swvgeldersevallei.nl.  

De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid is in handen van een directeur-bestuurder. 

Daarnaast bestaat het samenwerkingsverband uit een enthousiast team van gedragsdeskundigen, 

(beleids)medewerkers en docenten.  

 

Doel 

In de regio Food Valley werkt het samenwerkingsverband aan een passende onderwijsplek voor zo’n 

8.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met gemeenten en jeugdhulppartners wordt 

samengewerkt aan het creëren van optimale ontwikkelkansen voor leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte.   

 

Wat houdt de functie in? 

In de functie ‘directiesecretaresse’ werk je op het secretariaat van het samenwerkingsverband. Je 

hoofdtaken zijn:  

• Secretariële ondersteuning van de directeur-bestuurder (en de beleidsmedewerkers);  

• Agendabeheer; inschatting belang en urgentie, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en 
rappelleren; 

• Verzorgen en afwikkelen van facturen, correspondentie, telefoon en mailverkeer;  

• Ondersteunen bij vergaderingen (organiseren, agenderen en waar nodig notuleren); 

• Alle voorkomende secretariële werkzaamheden omtrent procedures toelaatbaarheid en 

arrangementen;  

• Beheren van het archief;  

• Overige voorkomende administratieve werkzaamheden.  

 

Daarnaast zijn er ook enkele administratieve werkzaamheden rondom het systeem Kindkans: 

• Administratief beheer van TLV- en arrangementsaanvragen;  

• Genereren van formulieren en beschikkingen;  

• Beheren van een standaard overzichtsdocument van leerlingstromen.  

 

Wat vragen we van je:   

• Je beschikt over MBO-plus werk- en denkniveau;  
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• Je hebt affiniteit met werken in een onderwijsomgeving;  

• Je hebt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden; 

• Je werkt zelfstandig, servicegericht en representatief; 

• Je bent flexibel, proactief en integer en werkt accuraat;   

• Je beschikt over uitstekende computervaardigheden (MS Office); 

• En over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  

• Je hebt vaktechnische kennis van de procedurele en administratieve organisatie;  

• Je bent in staat om je nieuwe werkzaamheden of systemen zoals Kindkans eigen te maken; 

• Je hebt kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;  

• Je bent vaardig in het uitwerken en opmaken van tekstmateriaal en het maken van overzichten, 

tabellen, schema's, grafieken, e.d. 

Wat bieden we je? 

We bieden je een afwisselende baan bij een samenwerkingsverband dat volop in ontwikkeling is. We 

hebben een kleine werkorganisatie met een open cultuur. Je werkplek is in Ede en deels thuiswerken 

behoort tot de mogelijkheden. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar voor 0,5 - 0,6 fte, 

waarna besloten wordt over continuering van je aanstelling. Detachering behoort ook tot de 

mogelijkheden. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO VO in salarisschaal 6 voor Onderwijs 

Ondersteunend Personeel. Trede-inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mw. E. (Everlyn) van den Brink, directeur-

bestuurder van het samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei:  

(m): 06-10652087  

(@): e.vandenbrink@swvgeldersevallei.nl   

 

Solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief en CV vóór 20 mei 2021 naar: e.vandenbrink@swvgeldersevallei.nl  

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 31 mei 2021 in de ochtend.   
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