
 

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) IS EEN ONDERWIJSORGANISATIE IN 

DE REGIO DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM MET NEGEN SCHOLEN VOOR SPECIAAL 

BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS, PRAKTIJKONDERWIJS EN VMBO. 

LEERLINGEN KRIJGEN BIJ SPON SCHOLEN HET ONDERWIJS EN DE ONDERSTEUNING DIE 

PAST BIJ HUN MOGELIJKHEDEN EN BEHOEFTE. VOOR PRAKTIJKSCHOOL DE SPRONG ZOEKEN 

WE PER 1 JUNI EEN  

 

MANAGEMENT ASSISTENT (WTF 0,8 TOT 1,0) 
 

Als managementassistent ben je de steun en toeverlaat van de directie. Je zorgt ervoor dat zaken 

efficiënt en soepel verlopen. Je regelt de afspraken van de directeur, verzorgt de correspondentie en 

ondersteunt bij de planning van het werk. Verder ben je verantwoordelijk voor diverse administratieve 

systemen (o.a. personeel, leerlingen, financiën).  

Je kunt goed omgaan met de pieken in het werk en zorgt ervoor dat de administratie die pieken goed 

kan opvangen. Je hebt veel dingen tegelijkertijd op je bord liggen en je kunt snel van de ene klus naar 

de andere schakelen. Ook stuur je de overige administratief medewerkers aan en je coacht ze waar 

nodig. 

 

Ben jij enthousiast, initiatiefrijk en flexibel? Heb je een diploma Directiesecretaresse of Management 

Assistent met HBO werk- en denkniveau? Beschik je over relevante werkervaring, bij voorkeur in het 

onderwijs en heb je ervaring met Presentis, Capisci en RAET YouForce? Beheers je uitstekend de 

Nederlandse taal en ben je vaardig met relevante software (o.a. Word, Excel, Outlook)? Dan ben jij bij 

SPON op je plek! 

Je kunt rekenen op een team van enthousiaste, betrokken collega’s en goede arbeidsvoorwaarden 

volgens de CAO VO onderwijs. 

 

Heb je interesse? 

We gaan graag in gesprek met jou! Stuur jouw motivatie en CV vóór 12 maart naar mevrouw P. Bijloo, 

directeur; p.bijloo@spon.nl en vermeld op welke dagen en vanaf wanneer je beschikbaar bent. 

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op donderdag 25 maart (vanaf 15:00 uur). 

 

Proef de sfeer van onze school op de website: www.sprong.spon.nl 


