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VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
Sint-Angela engageert zich om elke leerling te vormen aansluitend bij ieders eigenheid. 

Vanuit een katholieke inspiratie biedt de school een brede vorming. Zo kan elke leerling 

zichzelf zijn en zichzelf ontdekken. In een sfeer van verbondenheid en door structuur te 

bieden, werken we samen zodat elke leerling zijn grenzen kan verleggen.  

TAAKOMSCHRIJVING  
Sint-Angela Tildonk zoekt een voltijdse administratieve medewerker vanaf 1 september 

2022. 

 Je bemant de laptopbalie van de school, hierbij ben je het eerste aanspreekpunt 

voor leerlingen ivm hun laptop. Je registreert defecten bij de leverancier en zorgt 

voor een goede opvolging van herstellingen.  

 Je helpt mee in de verwerking van de leerlingenadministratie en 

leerlingenfacturatie. Je werkt hierbij nauw samen met een ervaren collega en leert 

gedurende het schooljaar alle noodzakelijke administratieve verwerkingen. 

 Je voert ondersteunende taken uit die bijdragen tot een efficiënte schoolwerking 

zoals het opmaken van planningen en kopiëren van documenten. 

 Je doet toezicht op speelplaats en refter tijdens pauzemomenten of tijdens 

vervanguren van afwezige leraren.  

PROFIEL  
 Je kan doelgericht en efficiënt handelen en je bent stressbestendig.  

 Je neemt initiatief en je bent ook reflectief t.a.v. je eigen handelen.  

 Je kan in teamverband werken en bent betrouwbaar.  

 Je communiceert helder, duidelijk en verbindend met leerlingen en collega’s.  

 Je bent erg computervaardig. Kennis van Informat en Smartschool is een pluspunt. 

 Je hebt een diploma van het niveau professionele bachelor, met interesse in 

onderwijs.  

WIJ BIEDEN JOU …  
 Een boeiende, uitdagende functie met maatschappelijke verantwoordelijkheid 

 Een salaris in overeenstemming met de barema’s van het Departement Onderwijs 

 Een team van collega’s die je ondersteunen in deze opdracht 

PROCEDURE  
Bezorg ons je gemotiveerde kandidaatstelling met curriculum vitae ten laatste op 

zondag 22 mei 2022 per e-mail (ilse.van.ermengem@satildonk.be). 


