
Stichtse Vrije School te Zeist  Wilhelminasingel 15 
Novalis College te Eindhoven 6524 AJ Nijmegen 
Karel de Grote College te Nijmegen 024 2082800 
Tobiasschool en Tobiasstroom te Zeist 

Vacature 

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs te Nijmegen is op zoek naar een 

Personeelsfunctionaris (0,7 fte) 

De Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs (SGVVS) verzorgt voortgezet vrijeschool- 
onderwijs op drie vestigingen (de Stichtse Vrije School in Zeist, het Novalis College in Eindhoven en 
het Karel de Grote College in Nijmegen) en speciaal basisonderwijs op de Tobiasschool in Zeist. 
Vrijescholen laten zich al 100 jaar inspireren door de antroposofie. Ouders en leerlingen kiezen   
steeds vaker voor vrijeschoolonderwijs, vooral vanwege de aandacht voor de brede persoonlijke 
ontwikkeling in zowel het lesprogramma als in de pedagogiek. 

SGVVS wil een goede, eigentijdse en toegewijde werkgever zijn waar medewerkers met voldoening, 
geïnspireerd en gemotiveerd samenwerken aan kwalitatief hoogwaardig vrijeschoolonderwijs. 
Wij zoeken een functionaris die werkt vanuit relaties en die onze ambitie in goed werkgeverschap 
praktisch invulling geeft. 

De functie richt zich primair op uitvoerende taken die volgen uit het werkgeverschap. Je ontzorgt en 
ondersteunt de schoolleiding en de bestuurder inzake verzuim, rechtspositionele zaken (uitvoering 
geven aan cao en andere regelingen) en werving & selectie van personeel. Je basis is het 
bestuursbureau in Nijmegen. Daarnaast werk je tweewekelijks 1 dag per week in Eindhoven en  
1 dag per week in Zeist.  

Wie ben jij? 
Je bent een gedreven en ervaren personeelsfunctionaris met een hart voor onderwijs. Je werkt 
zelfstandig en bent dienstbaar. Je overziet werkprocessen van kaders tot uitvoering. Je beschikt over 
een HBO-opleiding of vergelijkbaar op het gebied van Personeel & Organisatie. Je bent een 
allrounder in het vak en je hebt een praktische en proactieve werkhouding. Over de identiteit: 
vrijescholen verzorgen betekenisvol onderwijs, geïnspireerd door de antroposofie. Wij verwachten 
dat je je hier op een positieve wijze toe kunt verhouden.  

Wat mag je van ons verwachten? 
Wij bieden een veelzijdige en dynamische werkomgeving met volop ruimte voor je eigen inbreng.  
Op het bestuursbureau werk je samen met de bestuurder, de bestuurssecretaris en de 
beleidsmedewerker financiën en formatie. Je komt in dienst voor de duur van een jaar met uitzicht 
op een vast dienstverband. De functie is gewaardeerd in schaal 9 conform de CAO Voortgezet 
Onderwijs. 

De procedure 
We zien je motivatiebrief en cv, gericht aan Rick Steenhorst (personeelsadministratie@sgvvs.nl) 
graag tegemoet vóór vrijdag 1 oktober a.s. Na de brievenselectie volgt de 1e gespreksronde op    
vrijdag 8 oktober en de 2e op vrijdag 15 oktober a.s. De beide gesprekken vinden plaats op het 
bestuursbureau te Nijmegen. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen 
met Saskia van Kuppeveld. 
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