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Administratief medewerker (m/v) voor 

de kleine Wereld in Vaals en Op de Top in Vijlen 

(wtf 0,600) 
 
 

Wil jij de school en zijn medewerkers optimaal ondersteunen? 
Ben jij een administratieve duizendpoot?  
Wil jij werken aan de toekomst?  
Dan komen wij graag met jou in contact! 
 
Basisschool de kleine Wereld en basisschool Op de Top zijn gelegen in de gemeente 
Vaals. Het zijn scholen met een eigen identiteit en een specifieke context. Beide 
scholen vallen onder de eindverantwoordelijkheid van één directeur en maken 
onderdeel uit van het INNOVO cluster Vaals – Gulpen. Basisschool Op de Top telt 
momenteel 125 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen. 
Basisschool de kleine Wereld telt momenteel 163 leerlingen. Deze leerlingen zijn 
verdeeld over acht groepen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de websites 
van de scholen: www.bs-opdetop.nl en www.bs-dekleinewereld.nl.  
 
Werkzaamheden: 
De administratief medewerker verleent op beide scholen administratieve 
ondersteuning, verricht financieel/cijfermatige administratieve werkzaamheden, 
verricht proces ondersteunende werkzaamheden en verricht werkzaamheden ten 
behoeve van de leerlingenadministratie. Het heeft onze voorkeur om de 
werkzaamheden te verspreiden over vier dagen, maar andere opties zijn ook 
bespreekbaar. 
 
Wij zien graag in jou: 

 Een relevante afgeronde mbo-4-opleiding; 

 Een proactieve houding, gericht op samenwerking; 

 Communicatieve vaardigheden in het contact met volwassenen en 

kinderen; 

 Een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk en 

een beheersing van de Duitse taal is gewenst; 

 Goede ICT-vaardigheden, het verwerken en opmaken van tekstmateriaal en 

het maken van overzichten, tabellen, schema’s grafieken, e.d.; 

 Vaktechnische kennis van administratieve voorschriften en procedures;  

 Vaardigheid in het registreren en archiveren van documenten en gegevens en 

de vaardigheid om systemen snel eigen te maken;  

 Affiniteit met onderwijs is een pré. 

 
Wij bieden:  

 Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en waarbij wij dus 

rekening houden met jouw behoeften en mogelijkheden; 

 Een samenwerking met leuke collega’s; 

 Een tijdelijke benoeming bij INNOVO met uitzicht op een vaste benoeming bij goed 

functioneren; 

 Een scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen INNOVO-academie; 

 Een professionele organisatie waarin vertrouwen, verbinding en 

vakmanschap kernwaarden zijn; 

 Inschaling in schaal 4 (minimaal €1.715 bruto, maximaal €2.434 bruto). 

 
 
 

http://www.bs-opdetop.nl/
http://www.bs-dekleinewereld.nl/


Inlichtingen en procedure: 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Jordi Jaeqx (directeur de kleine Wereld 

en Op de Top) via 043-3061007 (ma-wo-do-vr) of 043-306 1785 (di-do). Reageren kan tot uiterlijk 

5 april aanstaande. 

 

Heb je al een cv en motivatiebrief voorbereid? Dan mag je deze per mail richten aan 
werken@innovo.nl. Heb je nog geen cv en motivatiebrief; maak je interesse dan kenbaar door 

een profiel aan te maken op het Regionaal Talent Centrum Limburg via www.rtc-baandomein.nl.   
De handleiding van het RTC is beschikbaar op www.innovo.nl. Mocht je vragen hebben of willen 
controleren of de sollicitatie gelukt is, dan laat het ons weten via werken@innovo.nl. 
 

 Vul je e-portfolio in op de site van het RTC en stel dit open voor INNOVO. 

 Een benoemingsadviescommissie beoordeelt je opgestelde e-portfolio. 

 Binnen een week ontvang je een bericht van ons. Bij een positieve beoordeling volgt 

een gesprek met de benoemingsadviescommissie op 14 april 2020. Afhankelijk van 

de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zou dit ook via een videogesprek 

kunnen. 

 Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle kandidaten die in 

aanmerking komen na een sollicitatiegesprek, een Talent Motivatie Analyse (TMA) aan 

als onderdeel van de procedure en je eigen ontwikkelingsproces. 

 Het opvragen van referenties maakt standaard onderdeel uit van de procedure.  

 Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Na dit 

gesprek kan de benoeming een definitief karakter krijgen. 
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