Per direct zoeken wij een zelfstandige en energieke

Medewerker Personeels- en salarisadministratie (28-32 uur)
Stichting Xpect Primair
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

Het bestuurskantoor van Xpect
Primair bestaat uit een team
professionals op het gebied van
Onderwijs & Kwaliteit, Financiën &
Huisvesting, ICT en HR. Samen zorgen
we ervoor dat Xpect Primair een
organisatie is die de ontwikkelingen
in het onderwijs met vertrouwen
tegemoet treedt.

 Een enthousiaste collega die ons komt
ondersteunen bij het verwerken van
personeels- en salarismutaties.
Daarnaast houd je je onder andere
bezig met het beantwoorden van
vragen van onze medewerkers en
adviseer je onze directeuren binnen je
vakgebied;
 MBO werk- en denkniveau;
 Goede communicatieve vaardigheden
en actuele kennis in je vakgebied;
 Kennis en vaardigheden in het werken
met Microsoft inclusief Office 365.
Kennis van AFAS is een pré.

 Een tijdelijk dienstverband voor
een jaar;
 Uitzicht op een vast dienstverband
aansluitend aan dit tijdelijke
dienstverband;
 Ondersteuning, begeleiding en
professionalisering naar behoefte;
 Een prettig, betrokken team waar
eigenaarschap, samenwerking en
gezamenlijke verantwoordelijkheid
centraal staat.

Stuur dan een motivatiebrief
en CV vóór 22 september 2019 naar
barry.vandijk@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit twintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.

Ter aanvulling op ons team zoeken
we een nieuwe collega op het gebied
personeels- & salarisadministratie die
ons komt ondersteunen.

Meer informatie over deze vacature?
Barry van Dijk
Directeur Bedrijfsvoering
013-4648230 of 06-19485851
De sollicitatiegesprekken vinden
plaats op maandag 30 september.
www.xpectprimair.nl

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

