
    
 

 

Stichting Promes zoekt  

(bestuurs) secretaresse 0,6 - 0,8 fte M/V 

 

Over Promes: 

Promes is een stichting die scholen bestuurt en verbindt in de gemeenten Meppel en Staphorst. 

Naast regulier basisonderwijs biedt Promes ook eerste opvangonderwijs, speciaal basisonderwijs en 

speciaal voortgezet onderwijs aan.  

 

Het bestuur van de stichting ligt bij het College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht (RvT) oefent 

het intern toezicht uit. Het CvB en de directeuren van de scholen worden ondersteund door een 

stafbureau dat onder leiding staat van het CvB. De werkzaamheden worden uitgeoefend op dit 

stafbureau. 

De functie: 

De secretaresse richt zich op de organisatorische en administratieve ondersteuning van het CvB in 

relatie tot de CvB vergaderingen, de verantwoordelijkheden van het CvB binnen het stafbureau, de 

contacten met de schooldirecteuren en het overleg met hen (directieberaad). Daarnaast is de 

ondersteuning gericht op het CvB in relatie tot de RvT, GMR en eventuele externe overleggen buiten 

de Stichting. Zij verzorgt de notulering, uitwerking van actiepunten en de administratieve afhandeling 

van deze bijeenkomsten, en tevens van het besturenoverleg Passend Onderwijs en de toewijzings-

commissie Passend Onderwijs. De secretaresse beheert het archief van de staf en het CvB en stelt 

managementinformatie samen. Heeft een organisatorische administratieve taak bij het verzorgen 

van de communicatie uitingen van de Stichting, neemt deel aan werkgroepen voor bijzondere 

initiatieven van de Stichting. Is verantwoordelijk voor het beheer van de invalpool en de verwerking 

van mutaties. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het bestuurskantoor van de Stichting.  

Wat vragen wij: 

 Een relevant diploma behorende bij deze functie 

 Relevante ervaring binnen deze functie (ervaring in het primair onderwijs is een pré) 

 Flexibiliteit 

 Gastvrij en klantvriendelijk 

Wat bieden wij: 

 Een informeel en gezellig team met korte lijnen  

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform schaal 6 OOP (cao PO) 

 Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een fietsplan, collectiviteitskorting en 

bedrijfsfitness 

 Een mooie baan waar geen dag hetzelfde is en jij je kunt ontwikkelen 

 Een jaarcontract en bij wederzijds goed bevallen wordt deze daarna omgezet naar een vaste 

aanstelling 

 Werkdagen zijn in overleg te bepalen 

 Startdatum is bij voorkeur per 1 mei 2022 



    
 

 

 

Het volledige functieprofiel is onderdeel van het functiebouwwerk van Promes en wordt 

aangeboden bij de vacature informatie op de website.  

 

Procedure: 

 

Inlichtingen en tijdpad: 

Inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij Desiree Heinhuis (HR) 

d.heinhuis@stichtingpromes.nl of Niels Strolenberg (CvB) n.strolenberg@stichtingpromes.nl. 

Telefonisch zijn zij te bereiken op: 0522-278120 

Je mail met motivatie en curriculum vitae kun je tot uiterlijk 6 mei 2022 sturen naar 

vacatures@stichtingpromes.nl.  

De selectiegesprekken vinden plaats in week 19. 
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