
Bestuurssecretaresse M/V 
 (32 uur per week) 
Het Grotius College in Delft is een openbare brede scholengemeenschap met ruim 1500 
leerlingen en 200 medewerkers. De school heeft vier locaties die binnen het algemene 
schoolbeleid zelf vorm geven aan onderwijs en begeleiding. 

Werken bij ons is werken in een dynamische omgeving. De organisatie krijgt de 
komende tijd te maken met veranderingen die nieuwe kansen bieden. Geen probleem 
voor jou! Jij ondersteunt de bestuurder in dit proces zodat hij altijd kan rekenen op een 
secretaresse die meedenkt en de zaken al geregeld heeft vóór erom gevraagd wordt. Je 
weet wat het is om de rechterhand van de bestuurder te zijn: je plant, organiseert, 
bewaakt deadlines, stelt prioriteiten en houdt overzicht. 

Wat ga je doen? 

• Je bent de representatieve, attente en verbindende schakel tussen de bestuurder 
en/of de Raad van Toezicht en de medewerkers en externe organisaties. 

• Je verricht ondersteunende, ontzorgende (secretariële)werkzaamheden voor de 
bestuurder en de RvT. Daarbij richt je je onder andere op het behandelen van de 
voor de bestuurder en/of RvT bestemde post, het signaleren van urgente 
(post)stukken en het bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden, 
agenda- en mailboxbeheer, het voorbereiden, notuleren en uitwerken van 
vergaderingen en het bewaken van acties die voortkomen uit de vergaderingen. 

• Je neemt initiatief om naar eigen inzicht brieven/e-mails te concipiëren en 
verzamelt en bewerkt (aanvullende) informatie daartoe. 

• Je verricht diverse administratieve werkzaamheden zoals het opzetten en 
bijhouden van een werkarchief voor de bestuurder/RvT, het bewaken van tijdige 
en volledige aanlevering van te archiveren stukken en het complementeren van 
de dossiers. 

• Je houdt je op de hoogte van ontwikkelingen binnen de organisatie en plaatst 
relevante onderwerpen op de agenda van het Centraal Management Team (CMT) 
overleg. 

Functie-eisen 

• HBO werk- en denkniveau en een afgeronde (directie)secretariële opleiding 
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring; ervaring op een school voor voortgezet 

onderwijs is een pré. 
• Uitstekende beheersing van MS Office 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

Competenties 

• Je bent accuraat, proactief en kunt goed plannen en organiseren. 
• Je kunt feilloos prioriteiten stellen, weet wanneer je moet doorpakken en je bent 

een echte multitasker. 
• Je bent je bewust van het vertrouwelijke karakter van de functie en handelt er 

naar. 
• Je durft kritisch te zijn en feedback te geven 
• Je kan goed samenwerken, maar ook zelfstandig taken oppakken 

 



Wat bieden wij: 

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij voor deze functie een salaris van 
maximaal €2986,- bij een fulltime aanstelling van 40 uur per week (schaal 7). Wij 
starten met een tijdelijke aanstelling, afhankelijk van ontwikkelingen in de organisatie en 
bij goed functioneren kan deze worden omgezet in een vaste aanstelling. 

Informatie 

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Pearl Sabiran, via e-
mail: p.sabiran@grotiuscollege.nl of via telefoonnummer 015-8.000.028. 

Let op! Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid. Bij gelijke 
geschiktheid genieten interne kandidaten voorkeur. 

Sollicitatie 

Als je belangstelling hebt voor deze functie kun je tot en met 20 december aanstaande 
solliciteren. Stuur jouw brief + cv per e-mail naar: l.koeleman@grotiuscollege.nl 

De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede week van januari. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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