
De Werkplaats in Bilthoven zoekt per het nieuwe schooljaar een:  

 
(financieel) administratief medewerker  

 

Wil jij als (financieel) administratief medewerker werken op een bijzondere school voor voortgezet 
onderwijs in Bilthoven, dan kijken we uit naar je sollicitatie!  

De Werkplaats Kindergemeenschap is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, 
opgericht door Kees Boeke. We werken in een prachtig modern schoolgebouw dat volledig is 
toegerust voor onze manier van werken in teams en domeinen. We bieden uitdagend onderwijs, 
creativiteit en een stimulerend werkklimaat. 

De Werkplaats wordt ondersteund door een secretariaat, bestaand uit een team van enkele 
medewerkers onder leiding van een teamleider. Voor dat team zijn we op zoek naar een nieuwe 
collega voor een dienstverband van 0,6 fte. Het betreft in eerste instantie een dienstverband van 
een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 

 

Wat wij je kunnen bieden:  

een inspirerende, professionele werkomgeving met betrokken collega’s en enthousiaste werkers 
die centraal staan. 

Binnen het team is er plek voor iemand die de volgende werkzaamheden gaat verrichten: 

• Verwerken (waaronder coderen) van facturen in het factuursysteem en diverse andere 
financieel-administratieve werkzaamheden 

• Administratief beheren van de verzekeringen 
• Het contractbeheer van de stichting 
• Diverse overige werkzaamheden van vergelijkbaar niveau, waaronder secretariële 

ondersteuning in algemene zin en receptiewerkzaamheden wanneer nodig 

De functie is ingedeeld in schaal 6 OOP van de CAO voortgezet onderwijs (tussen € 1.954,- en   
€ 2.826,- bruto per maand bij een volledig dienstverband). De CAO biedt een uitgebreid pakket 
aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 
eindejaarsuitkering. 

 

Wat jij ons kunt bieden:  

Je hebt een relevante opleiding op MBO niveau en affiniteit met het onderwijs.  
 
Je beschikt over de volgende kennis en vaardigheden: 

• affiniteit en ervaring met financiële en cijfermatige werkzaamheden 
• kennis van/ervaring met administratieve procedures en de werkinstructies en 

aanwijzingen 
• vaardigheid in het toepassen van regelingen; 
• vaardigheid in het gebruik van relevante (administratieve) 

computerprogramma's. 
 



Voor deze functie vinden wij de volgende competenties belangrijk: samenwerken, creativiteit, durf 
en sensitiviteit.  
 
Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan voor 7 juni 2022 je motivatiebrief met CV naar 
Yvonne Vermeulen, staffunctionaris P&O, bereikbaar op telefoonnummer 030-2282841, mail: 
y.vermeulen@wpkeesboeke.nl. Op 15 en 16 juni 2022 zullen de sollicitatiegesprekken 
plaatsvinden.  
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