
    
 

 

Stichting Promes zoekt voor De Mackayschool per 1 augustus 2022 

 

Administratief Medewerker 0,7 fte M/V 

 

Over De Mackayschool 

Wij verzorgen onderwijs aan kinderen die om welke reden dan ook zich in het regulier onderwijs niet 

of onvoldoende kunnen ontwikkelen.  

 

De Mackayschool is een ZML school met een SO en VSO afdeling (voorheen cluster 3 onderwijs) 

Centraal in onze visie staan de begrippen effectief en affectief onderwijs. Effectief in de zin van dat 

de leerlingen, binnen hun mogelijkheden, zoveel mogelijk op de Mackayschool gaan leren. Affectief 

onderwijs vormt daarvoor de basis. Er is op school een positieve sfeer, waar kinderen veilig zijn en 

zich goed voelen en waar ze leren omgaan met elkaar en met het schoolteam. 

De laatste jaren is er een stabiel en competent team en (bijna) geen personeelsverloop. 

 
De functie: 

Deze functie maakt onderdeel uit van de reeks medewerker administratief & secretarieel. 

De medewerker administratief & secretarieel verricht administratieve- en/of secretariële 

ondersteuning, receptiewerkzaamheden en doet aan professionalisering. 

 

De functie van medewerker administratief & secretarieel komt voor in een reguliere basisschool, een 

integraal kindcentrum (IKC), een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs of een bovenschools staf-, bestuurs- c.q. servicebureau.  

 

 
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 klantvriendelijkheid 

Wat bieden wij: 

 Een informeel en gezellig team met korte lijnen  

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform schaal 4 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 augustus 2022 (arbeidsovereenkomst van 1 jaar, bij 

wederzijds goed bevallen wordt de aanstelling omgezet in een contract voor onbetaalde tijd) 

 

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 Ronald Kamerman 

(r.kamerman@stichtingpromes.nl) en Annemarie Vis (a.vis@stichtingpromes.nl).  

 

Je mail met motivatie en curriculum vitae kun je tot 20 mei 2022 sturen aan Desiree Heinhuis (HR) 

d.heinhuis@stichtingpromes.nl (0522-278120). 
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