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Gezocht: Spin in het web
Financieel medewerk(st)er

De Haagsche School Vereeniging zoekt voor 24 uur per week naar een ﬁnancieel
medewerk(st)er die ook personeelszaken behar@gt. Iemand die ﬂexibel is, snel kan schakelen
en graag in een schoolomgeving wil werken. Iemand die begro@ngen en jaarverslagen kan
opstellen, de bestuurder en de Raad van Toezicht adviseert en notulen maakt van de
vergaderingen van de Raad van Toezicht. Iemand die leerkrachten kan helpen met cao-kwes@es
en zelfstandig wil werken. Iemand die een paar uurtjes langer wil werken wanneer dat nodig is,
maar dan ook eens een uurtje kan wegblijven als dat zo uitkomt. Iemand die het ook leuk vindt
om met personeelsadministra@e en personeelsmanagement bezig te zijn.

!
Maar in de eerste plaats ben je toch ons ﬁnancieel geweten. Je zorgt dat onze scholen
ﬁnancieel solide in elkaar ziMen en vraagt subsidies aan. Je kunt goed tegen veranderingen in je
werkweek en bent ondernemend ingesteld. Het is belangrijk dat je ook in het Engels uit de
voeten kunt: het merendeel van ons personeel is Engelstalig.
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De Haagsche School Vereeniging kent op 7 loca@es scholen voor regulier basisonderwijs,
interna@onaal basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, interna@onaal speciaal basisonderwijs,
tweetalig basisonderwijs en basisonderwijs aan kinderen met dyslexie en dyscalculie. Het
begon allemaal in 1901 en na 116 jaar bruist de HSV als nooit tevoren. We koesteren onze rijke
geschiedenis, maar kijken vol verwach@ng en op@misme naar de toekomst. Want de
toekomst… die is van onze kinderen!
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We bieden een func@e met uitzicht op een vast dienstverband. Salariëring volgens de CAO PO
in schaal 9 of 10. Een proﬁelschets is te vinden op de website: www.hsvdenhaag.nl. We geven
de voorkeur aan een kandidaat die ingevoerd is in de Nederlandse onderwijswetgeving.
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Sollicita@es kunnen, graag voor 15 januari 2018, worden gezonden naar Tess Boss van bureau
Randstad (tess.boss@nl.randstad.com) die de preselec@e voor ons ter hand neemt. Het liefst
hebben wij de func@e vervuld op 1 mei 2018.

