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Agora is op zoek naar een: 

Directiesecretaresse 0,8 fte (4 dagen) 
 
Stichting Agora bestaat uit 24 basisscholen in de Zaanstreek en een bestuurskantoor waar het 
Centraal Bureau is gevestigd. Het Centraal Bureau omvat diverse afdelingen die diensten verlenen 
aan de scholen en het bestuur. De afdeling secretariaat is een van die afdelingen en bestaat uit een 
hoofd secretariaat, enkele directiesecretaressen, een algemeen medewerker secretariaat en een 
huishoudelijke medewerker. 
De directiesecretaresse verleent managementondersteuning en verzorgt communicatie en PR-
activiteiten in de breedste zin van het woord. De directiesecretaresse legt verantwoording af aan het 
hoofd secretariaat (dit is de bestuurssecretaris).  
 
Werkzaamheden 
1. Managementondersteuning: je bent managementondersteuner van het College van Bestuur en 
het Centraal Bureau en je werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

 Administratief en organisatorisch voorbereiden van uiteenlopende vergaderingen en 
bijeenkomsten, in overleg met de voorzitter de agenda opstellen, relevante informatie 
toevoegen en attenderen op bijzondere aandachtspunten; 

 De verslaglegging van verschillende vergaderingen verzorgen, variërend van een beknopte 
actiepuntenlijst tot gedetailleerde notulen en verslagen; 

 De voortgang van de gemaakte afspraken, genomen besluiten en projecten bewaken en 
attenderen op het overschrijden van de termijnen; 

 In  voorkomende gevallen het secretariaat verzorgen voor werk- en projectgroepen; 

 Bewaken en bijhouden van de agenda’s  van de leden van het College van Bestuur, 

aannemen van de telefoon en vervullen van een bufferfunctie; 

 Reserveren van vergaderruimtes en de planning daarvan bewaken; 

 Uitwerken van (vertrouwelijke) correspondentie op basis van aanwijzingen en verzamelen 
van (aanvullende) informatie; 

 Beoordelen van binnengekomen correspondentie op belang en urgentie, toevoegen van, 
naar eigen inzicht voor de afhandeling, benodigde informatie; 

 Het bewaken en verzorgen van de voortgang van meldingen en klachten volgens de 
vastgestelde procedures en richtlijnen; 

 Organiseren van en een bijdrage leveren aan de totstandkoming van interne congressen en 
evenementen; 

 Organiseren en coördineren van, en werkzaamheden uitvoeren voor de jaarlijkse 
kerstattenties, jubilea en pensionering van medewerkers; 

 Zorg dragen voor het aanleveren van gegevens voor de aanvragen van de jaarlijkse 
gemeentelijke subsidies en bewaken van termijnen; 

 Aanspreekpunt en vraagbaak zijn voor medewerkers, externe instanties en personen over 
administratief-organisatorische aangelegenheden van het Centraal Bureau en over 
algemeen-inhoudelijke aspecten van projecten of onderwerpen en bepalen welke informatie 
kan worden verstrekt; 

 Informatie geven aan derden o.a. over voortgang, data besprekingen en toezending van 
stukken; 
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 Documentmanagement: het aanleggen per project of onderwerp van een dossier, opzetten 
van  een (digitaal) werkarchief en deze actueel houden en publicatie van vastgesteld beleid; 

 Organiseren en bewaken van het proces en de voortgang van diverse taken, zoals de 

bovenschoolse schoolgids, de bovenschoolse jaarplanningen en planning van marap-

gesprekken; 

 Verzamelen en verstrekken van gegevens en overzichten uit administratieve systemen; 

 Verzorgen van de (digitale) afhandeling van administratief-secretariële zaken; 

 De inkoop van verbruiksgoederen, boeken en PR-artikelen verzorgen. 

 
 

2. Communicatie en PR-activiteiten 
Het secretariaat is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Agora. Als 
directiesecretaresse bestaan je werkzaamheden o.a. uit: 

 Leveren van een bijdrage aan de communicatie en informatie aan externen, (potentiële) 
ouders, leerlingen en (potentiële) personeelsleden o.a. via nieuwsbrieven en website; 

 Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en het schrijven van teksten; 

 Redigeren van teksten en het plaatsen van teksten en documenten op het intranet en de 
website van de organisatie; 

 Bewaken van de huisstijl en een logische en consistente opbouw van teksten in documenten, 
rapporten, brochures, etc.; 

 Zorg dragen voor de planning en eindredactie van communicatie-uitingen en middelen, 
waaronder het Agora magazine Marktplaats; 

 Onderhouden van contacten met drukker en vormgever over de communicatie-uitingen. 
 
Kennis en vaardigheden 

 Algemene vaktechnische, administratief en secretariële kennis en vaardigheden; 

 Kennis van communicatie en public relations; 

 Vaardigheid in het tekstverwerken, notuleren van vergaderingen, het uitwerken van notulen 

en het naar eigen inzicht concipiëren van brieven. 

 Vaardigheid in het schrijven en redigeren van teksten; 

 Uitmuntende kennis van de Nederlandse taal en grammatica in woord en geschrift; 

 Vaardigheid in Microsoft Office applicaties; 

 Vaardigheid in het ondersteunen van projecten; 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

 Vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers. 

 Affiniteit met het primair onderwijs; 

 Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en inzicht in besluitvormingsprocessen; 
 
Contacten 

 Met het College van Bestuur, dan wel hoofd secretariaat over de voortgang van de 
administratief-secretariële werkzaamheden of communicatie en PR-activiteiten om 
afspraken te maken; 

 Met de directeuren over administratieve zaken, projecten of communicatie en PR-
activiteiten om informatie te verstrekken en nadere inlichtingen in te winnen; 

 Met derden over de secretariële afhandeling van zaken om informatie uit te wisselen over 
inhoud en voortgang van in behandeling zijnde onderwerpen en om (agenda) afspraken te 
maken. 

 Met het College van Bestuur om afspraken te maken over de voortgang van vergaderingen, 
bijeenkomsten en interne congressen en de afhandeling van correspondentie; 
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 Met vertegenwoordigers uit het (lokale/regionale) onderwijsveld, gemeenten en diverse 
externe instanties over diverse aangelegenheden om nadere gegevens of informatie te 
verstrekken of in te winnen. 

 
Werk- en denkniveau 
HBO werk- en denkniveau op het vakgebied. 
We vragen een klantgerichte, flexibele houding en instelling, nauwkeurigheid ten aanzien van het 
werk en een goede mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid. 
Je kunt zelfstandig werken, bent pro actief, hands-on en hebt een lerende houding. 
Je bent integer en kunt goed samenwerken. 
 
 
Wij bieden: 

 Voldoende ruimte voor professionalisering  

 Uitbetaling conform de cao van het primair onderwijs. Deze schaal heeft een maximum van 
€2949,-. 

 Vrij tijdens de schoolvakanties.  

 Een eindejaarsuitkering van 6,3%. 

 Een fijne werkomgeving met enthousiaste collega’s. 
 
Belangstelling? 
Stuur je motivatiebrief met CV per e-mail voor 20 november 2020 aan secretariaat@agora.nu ter 
attentie van mevrouw Janine Dieventhaal onder vermelding van: directiesecretaressen. Gesprekken 
zullen plaats vinden in de week van 23 november. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs. 


