
 

  
Plaatsingsdatum 30-11-2021 
Sluitingsdatum 13-12-2021 
Aanvangsdatum  01-01-2022 
Dienstverband Jaarcontract met uitzicht op vast 
FTE 0,6 

Missie  
“Onze missie is leerlingen te begeleiden op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid in een 

omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot sterke individuen. Met als doel, vol zelfvertrouwen 
een betekenisvolle plek in onze samenleving te vinden. Met zelfvertrouwen en eigenwaarde.” 

Willem van Oranje Scholengroep 
Willem van Oranje Scholengroep bestaat uit zeven autonome scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs. Ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de missie. Met als gemene 
deler onze protestants-christelijke signatuur. Een identiteit waar we trots op zijn, omdat het ons 
verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in een continu veranderende wereld.  

De deelnemende scholen hebben ieder hun eigen expertise en bundelen bewust hun krachten: van 
primair onderwijs met onder meer een Daltonschool voor speciaal basisonderwijs en onderwijs voor 
hoogbegaafden tot voortgezet onderwijs met een internationale schakelklas en vmbo tot en met 
vwo Cambridge en gymnasium. 

Stafbureau 
De verschillende PO en VO-scholen worden ondersteund door een centraal stafbureau. Als 
medewerker financiële administratie (team Financiën) maak je deel uit van het stafbureau samen 
met de afdelingen personeels- en salarisadministratie, HR, ICT, Kwaliteit, Beleid en Control, 
Facilitair en Communicatie. In de bijlage vind je het competentieprofiel van de stafmedewerker. In 
dit profiel staat beschreven welke competenties (kennis, vermogen, kwaliteiten en vaardigheden) 
je als medewerker binnen de scholengroep nodig hebt om deze functie goed te vervullen. 
  

Medewerker financiële administratie (FA) (0,6 fte) 
Willem van Oranje Scholengroep (stafbureau), Waalwijk  
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor onze financiële administratie. 
Vind jij het leuk om voor een onderwijsorganisatie te werken waarbij de 
toekomst van onze leerlingen centraal staat. Ben jij een echte teamplayer en 
wil jij niets liever dan samen met je team een bijdrage leveren aan de groei van 
jullie afdeling? En voel jij die verantwoordelijkheid? Dan zijn wij op zoek naar 
jou… 



 

Als medewerker financiële administratie (FA) verricht je werkzaamheden op het gebied van 
het: 

• controleren en boeken van ingekomen facturen, coderen en zorgen voor tijdige 
betaling; 

• voeren van een debiteuren-en crediteurenadministratie; 
• zorgdragen voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
• communiceren van bijdragen en verzenden van nota’s; 
• verwerken van gegevens bij claims en afwikkelen eenvoudige schadegevallen; 
• verlenen van medewerking bij onderzoeken door accountantsdienst; 
• onderhouden van contacten medewerkers en externe partners, zowel telefonisch als 

per e-mail en soms mogelijk face to face op locatie; 
• voeren van een contractadministratie.  

 
Herken je jezelf? 

• Je hebt een afgeronde mbo (+) opleiding richting salarisadministratie en/of  
bedrijfsadministratie en je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring; 

• Werkervaring in het onderwijs is een pre; 
• Je hebt ervaring met het werken in AFAS, ProActive/Spend Cloud (en Wis Collect); 
• Je bent ambitieus en je wilt jezelf breed ontwikkelen als het gaat om financiële-, 

personeels- en salarisadministratie; 
• Je bent service- en resultaatgericht en je hebt oog voor details; 
• Je bent in staat je eigen werk te plannen, de juiste prioriteiten te stellen en deadlines te 

halen; 
• Je bent een echte teamspeler, maar je kunt ook zelfstandig aan de gang; 
• Je bent in ieder geval beschikbaar op de donderdagen en vrijdagen; 
• Met wie je ook belt of mailt, je communiceert duidelijk en servicegericht. 

 

Dit is wat wij je kunnen bieden: 
• goede begeleiding, opleidingen, trainingen en coaching;  
• we besteden veel tijd aan je persoonlijke ontwikkeling; 
• een laptop; 
• een hecht team van collega’s waar je inzichten en kennis haalt en waar ook 

professionaliteit en samenwerken een belangrijke rol spelen; 
• een organisatie waar elke medewerker een TalentenMotivatieAnalyse krijgt, zodat je 

inzicht krijgt in je talenten en deze ook kunt inzetten binnen je werk; 
• goede arbeidsvoorwaarden binnen de CAO-VO, schaal 5; 
• de mogelijkheid om te deel te nemen aan ons fietsplan en bedrijfsfitness. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talent en Ontwikkeling “Wij hebben oog voor talent!” 
 
Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'. Het versterken van  
datgene waar je (in de basis) goed in bent. Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt  
werk van jouw talent. We bieden je uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd  
op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf naar boven te halen! 
 



 

Interesse? 
Hebben we je enthousiast kunnen maken? Solliciteer dan direct! Heb je nog vragen over de functie 
of ben je benieuwd naar de procedure? Bel of mail gerust naar Jan Straver, adjunct-directeur / 
directeur bedrijfsvoering, j.p.g.a.straver@wvoranje.nl  |  06-16632510. 
 
Sollicitatiebrieven mag je richten aan Hiske Dollevoet vacatures@wvoranje.nl. Reageren kan  
tot uiterlijk maandag 13 december 2021.  
 
 
Wij kijken ernaar uit om jouw te ontmoeten! 
 
 
Procedure 
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van 
de procedure. De vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang 
hebben op de benoeming. 
 
 
Bijlage 
Competentieprofiel stafmedewerker 
 

 


