
Gezocht: Officemanager / gastvrouw (20 u/w) 

Voor leerlingen is school hun tweede thuis. Bij het Vecht-college in Breukelen moeten leerlingen zich 

thuis voelen en is het voor ouders/verzorgers belangrijk dat alles goed geregeld is rondom school. 

Begrijp jij wat er speelt bij ouders met schoolgaande kinderen en sta je graag met ze in contact? En 

vind je het leuk om te regelen, organiseren en orde in de chaos te scheppen? Bij het Vecht-college in 

Breukelen hebben we plek voor een officemanager met een hart voor onderwijs!  

Jouw nieuwe baan in een notendop: 

Op het Vecht-college ben je als officemanager een echte spin-in-het-web. We zijn een kleinschalige 

particuliere school en je bent daarom bij vrijwel alles betrokken. Als eerste aanspreekpunt van de 

school sta je in contact met leerlingen, ouders, docenten en iedereen die betrokken is bij de school. 

Je bent voor veel mensen het eerste aanspreekpunt, zowel op school als via telefoon of e-mail. 

Wanneer iemand enthousiast is over onze school plan je kennismakingsafspraken met de (con)rector 

in. Je zorgt er ook voor dat alle administratie rondom het Vecht-college goed loopt. Als na de pauze 

de bel gaat voor een nieuw lesuur dan weet jij op een plezierige manier de leerlingen naar hun 

klaslokaal te bewegen. Want als officemanager/gastvrouw ken jij alle leerlingen goed en bouw je met 

iedereen een fijne band op.  

Ons ideaalplaatje ziet er zo uit: 

We zoeken een enthousiaste officemanager die makkelijk communiceert met verschillende 

doelgroepen. Je werkt gestructureerd, kunt orde scheppen en vindt het leuk om veel ballen in de 

lucht te houden. Gaan de zaken niet zoals gepland? Dan raak je niet van slag en geef je er een 

positieve draai aan. Vooruit plannen en prioriteiten stellen vind je leuk en doe je graag. Verder maak 

je ons blij met: 

• Een afgeronde mbo-/hbo-opleiding in een relevante richting 

• Woonachtig in (de omgeving van) Breukelen 

• Affiniteit met jongeren 

Wij bieden je onder andere het volgende:  

• Een salaris van tussen de EUR 2500,- en EUR 3250,- bruto bij fulltime. Inschaling is afhankelijk 

van de kennis en ervaring die je meebrengt 

• Een contract voor 20 uur per week; je uren zijn verdeeld over 4 dagen (werktijden ca. 08:00-

13:00) 

• Een fijne werkomgeving waarin persoonlijke aandacht en een huiselijke sfeer centraal staan 

• Reiskostenvergoeding 

• Pensioenopbouw 

• Dagelijks een gezonde verzorgde lunch 

• Een team van enthousiaste en gezellige collega’s 

Wie zijn wij? 

Het Vecht-College is een particuliere school in Breukelen voor mavo, havo en vwo, waar leerlingen 

het beste uit zichzelf kunnen halen. Een persoonlijke aanpak en een duidelijke structuur, dat is wat 

wij leerlingen meegeven. In de kleine klassen van gemiddeld 8 leerlingen worden leerlingen 

uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Naast intensieve lessen, volgen ze bij ons een 

programma op maat, dat bestaat uit een combinatie van huiswerkbegeleiding, examentrainingen, 



bijlessen en coaching. Dankzij deze aanpak stroomt gemiddeld 70% van onze leerlingen door naar 

een hoger niveau. 

Solliciteren? 

Hebben we enthousiasme gewekt? Super! Reageren kan tot en met woensdag 4 mei door je cv en 

motivatiebrief te sturen naar werken@vecht-college.nl. Kort na het sluiten van de sollicitatietermijn 

laten we je weten of we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek op school.  
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