Vacature manager bedrijfsvoering
De Stichting Nederlandse School Curaçao, de Schroederschool, zoekt met ingang
van het schooljaar 2021-2022 een manager bedrijfsvoering voor (0,4/0,5 fte)
Wie zijn wij?
De Schroederschool in Julianadorp is een particuliere Nederlandse school met ca. 250 leerlingen. Naast
basisonderwijs, verzorgen we ook een peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en organiseren we
buitenschoolse activiteiten (BAS). Het team bestaat uit een schoolleider/bestuurder, financieel-facilitair
medewerker, medewerker leerlingenadministratie, ca. 13 leerkrachten, 5 opvangmedewerkers en 5
medewerkers huishoudelijke dienst.
Onze school staat voor toekomstgericht onderwijs om kinderen voor te bereiden op participatie in de
maatschappij waar dan ook ter wereld binnen een veilige en plezierige leeromgeving.
Wat zijn je werkzaamheden?
In deze functie ondersteun je en treed je op als sparringpartner voor zowel de schoolleider als het bestuur
van de stichting. We zoeken iemand die:
x facilitair en financieel overzicht houdt voor de Raad van Beheer (RvB) en dit op verzoek ook terug kan
koppelen in vergaderingen met de RvB
x leiding kan geven aan (in ieder geval) de administratieve en facilitaire medewerkers
x de rol van bestuurssecretaris kan vervullen
x processen kan stroomlijnen en borgen
x opstellen van kwartaal- en jaarreportages
x budgetbewaking en liquiditeitsbeheer
x opstellen begroting
Wij zoeken een collega
x met ruime ervaring in de genoemde werkzaamheden, die organisatorisch sterk is en oog heeft voor
processen
x die kennis draagt van processen in de financiële bedrijfsvoering, ICT en HR
x die ‘recht door zee’ en proactief is
x die kritisch durft te zijn naar zichzelf
x die ideeën aandraagt en kan (doen) uitvoeren om de kwaliteit van de organisatie continu te
verbeteren en processen te optimaliseren
x die beschikt over goede digitale vaardigheden en bekend is met Twinfield
x met HBO werk- en denkniveau
x beheersing van het Papiaments is een pre
Wij bieden
x een organisatie die volop in ontwikkeling is
x afwisselend financieel en organisatorisch dan wel leidinggevend werk
x een gedreven en enthousiast team
x een tijdelijke aanstelling t/m 31 juli 2022 met mogelijke verlenging
x salaris op basis van ervaringsjaren in schaal 6 (max. 7.406 Ang)
Enthousiast?
Ben jij de gedreven, kritische duizendpoot die we zoeken? Reageren kan tot 12 mei a.s. middels
motivatiebrief met CV naar sollicitaties@schroederschool.net. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in
de week van 17 mei.

