
 

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. TER ONDERSTEUNING VAN ONS 

BESTUURSKANTOOR ZIJN WIJ PER 1 AUGUSTUS OP ZOEK NAAR EEN  

 

 

MANAGEMENT ASSISTENT 
(WTF 0,5) 

 

 

Je bent een ondersteuner in hart en nieren. Nog voordat de vraag uitgezet is, weet jij het antwoord al 

te geven en kan jij de collega’s waarmee je samenwerkt ontzorgen én scherp houden. Doordat je een 

gedegen (werk)ervaring meebrengt, kan je jouw proactieve houding elke dag in de praktijk brengen. Je 

combineert jouw ervaring met het werken voor een bestuurskantoor, met een gevoel voor het belang 

van de onderwerpen die er spelen. Hierdoor kan je de voorzitter van het college van bestuur en de 

overige collega’s van het bestuurskantoor optimaal ondersteunen. Dit doe je niet alleen, maar samen 

met een andere collega. Daarnaast werken we samen, als een team, waarbij een ieders eigen kennis, 

kunde en ervaring van meerwaarde is. 

 

Je hebt enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie, liefst in het onderwijs, maar in ieder geval ter 

ondersteuning van een directie of bestuur van een (middel) grote organisatie. Jouw schriftelijke 

communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, en je bent ervaren in het gebruik van Office 365.  

 



 

Je bent flexibel. Je bent 5 dagen per week beschikbaar, waarin de werktijden in overleg zijn. Je bent 

dienstverlenend, stressbestendig, daadkrachtig en doortastend en wilt graag werken voor het 

allerleukste bestuurskantoor met standplaats Papendrecht.  

 

Heb je interesse of wil je meer weten? 

Dan kan je altijd bellen met Annelieke Bouman, HR Specialist, via 078- 6449734. Annelieke werkt op 

dinsdag, woensdag en donderdag, maar is doorgaans beter te bereiken per mail via a.bouman@spon.nl 

 

Wil je direct jouw enthousiasme kenbaar maken? Stuur dan voor 18 juni 2021 een motivatiebrief en 

recent CV aan Annelieke via bovenstaand mailadres.  

 
 


