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Vacature medewerker bedrijfsvoering (0,8-1FTE) 

 
Wil jij aan de slag als medewerker bedrijfsvoering op een nieuwe en unieke 

onderwijsstichting? Als medewerker bedrijfsvoering heb je een afwisselend en uitdagend 

takenpakket waarmee je het Hoofd Bedrijfsvoering ondersteunt op o.a. het gebied van 

financiën, HR en facilitaire zaken. Kom jij ons team versterken? 
 

Als medewerker bedrijfsvoering bij Epos Onderwijs Rotterdam:    

 Ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele financiële administratie van de 

organisatie, zoals het boeken van facturen en declaraties en het klaarzetten van betalingen. 

 Ondersteun je bij de uitvoering van alle HR-processen binnen de organisatie. Zo zorg je bv. 

dat de personeelsdossiers op orde zijn, dat de verzuimregistratie tijdig plaatsvindt en heb je 

contact met sollicitanten. 

 Ondersteun je bij het regelen van de facilitaire zaken, zoals bijvoorbeeld het inrichten van 

het pand of contact met de ICT helpdesk. 

 Ondersteun je bij het uitvoeren en opzetten van het AVG beleid. 

 Werk je mee aan het opbouwen van de gehele organisatie, die nog volop in ontwikkeling is 

en de komende jaren nog flink gaat groeien. 

 

 

Hoe kan een dag als medewerker bedrijfsvoering op Het Epos eruit zien?  

 

8.30  Je neemt deel aan de wekelijkse teamvergadering. Je hoort waar de rest van het 

team mee bezig is en geeft een korte update over de belangrijkste zaken waar je 

mee bezig bent, zoals het verder inrichten van de administratie en het inrichten van 

de ruimtes in het pand. 

9.00 Deze ochtend heb je tijd voor de financiële administratie. Je werkt de facturen bij 

en zet betalingen klaar. 

 

11:00 Je archiveert alle documenten en werkt de diverse email inboxen bij.  
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12.00 Je luncht samen met je collega’s in de teamruimte en praat gezellig bij.  

 

12.30 Vanmiddag nodig je sollicitanten uit, zorg je dat personeelsdossiers op orde zijn en 

werk je diverse personeelsoverzichten bij.  

  

16.00  Je hebt werkoverleg met het Hoofd Bedrijfsvoering waarbij jullie bekijken welke 

actiepunten er nog open staan van het AVG jaarplan. 

 

 

 

Wie zoeken wij? 

Epos Onderwijs staat altijd open voor iedereen, ook voor jong talent of juist zeer ervaren. Als onze 

nieuwe collega:  

• Beschik je over een relevante MBO diploma in een administratieve richting.  

• Heb je ervaring met het voeren van boekhouding en werken met boekhoudprogramma’s, bij 

voorkeur ook met AFAS.  

• Heb je minimaal een drie jaar ervaring in een relevante administratieve functie, dat hoeft 

zeker niet binnen de onderwijssector te zijn. Wel heb je een hart voor goed onderwijs en 

vind je kansengelijkheid een belangrijk onderwerp.  

• Ervaring met personeelsadministratie is een pre 

• Ben je cijfermatig sterk, analytisch, zorgvuldig en accuraat, maar ook communicatief vaardig.  

• Ben je flexibel ingesteld, stressbestending en je begrijpt dat werken in een nieuwe 

organisatie dynamisch is en vindt het leuk om hierin proactief te zijn.  

 

Wie zijn wij? 

Epos Onderwijs Rotterdam is een unieke onderwijsorganisatie. Vanuit particuliere middelen 

gefinancierd hebben we een maatschappelijke doelstelling: we willen het best mogelijke onderwijs 

bieden aan kinderen die dit het hardst nodig hebben. Wij geloven dat kinderen met de juiste 

ondersteuning heel veel kunnen bereiken. Omdat we pas sinds 2019 bestaan zijn we als organisatie 

nog volop in ontwikkeling. Momenteel verwezenlijken we onze doelstelling met basisschool Het Epos 

die te vinden is in hartje Zuidwijk (Rotterdam) en een naschools programma. We hebben met 

basisschool Het Epos de ambitie om tot één van de beste scholen in 

Rotterdam te horen. Ons onderwijs is ingericht op basis van wat volgens onderzoek en de praktijk écht 

werkt. Momenteel bestaat de school uit 2 groepen en de komende jaren bouwen wij deze verder uit 
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met 1 nieuwe groep per jaar. We hebben een ambitie om deze activiteiten in de toekomst verder uit 

te breiden, bijvoorbeeld naar jongere en oudere kinderen. In de loop van 2022 verwachten we ook te 

starten met een weekendprogramma voor kinderen. Meer informatie over ons onderwijs en onze 

organisatie vind je op onze website: www.het-epos.nl. 

 

 

 Wat bieden wij?  

• een startsalaris tussen de € 35.000 en €38.000 op jaarbasis o.b.v. een fulltime dienstverband 

incl. vakantiegeld, afhankelijk van kennis en ervaring;  

• een jaarcontract met zicht op een vast dienstverband; 

• een functie van 0,8 – 1,0 FTE;   

• 35 vakantiedagen binnen de schoolvakanties bij een fulltimedienstverband + feestdagen (in 

de weken dat de kinderen vrij zijn en het team werkt, ontwikkelen we gezamenlijk het 

onderwijs, doen we aan professionalisering en teambuilding); 

• mogelijkheden om je verder te ontwikkelen door middel van opleiding en/of training; 

• reiskostenvergoeding en een goede pensioenregeling middels een pensioenverzekering;  

• de beschikking over een zakelijke laptop en mobiele telefoon met abonnement;  

• een leuk, warm, kritisch en gedreven team.  

 

Interesse? 

Herken je jezelf in de vacature en wil je graag onderdeel worden van ons team? Reageer dan uiterlijk 

20 april door je CV en een motivatiebrief te sturen naar sollicitatie@eposonderwijs.nl.  

 

In deze motivatiebrief zien wij ook graag jouw antwoord op de volgende vragen:  

 Wat zie jij als prioriteit in een opstartende organisatie op administratief en HR gebied? 

 Beschrijf een voorbeeld waarin je hebt laten zien zeer nauwkeurig te werken. 

 

Voor vragen kan contact opgenomen worden met hoofd bedrijfsvoering Danielle Jacobs via 

sollicitatie@eposonderwijs.nl of 010- 740 2400.  
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