
 

 
 
 
 

VACATURE  
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ACADEMIE SCHOTEN (24/38) 
 
 
 

 

 
FUNCTIE 
• Je maakt deel uit van het administratief team in een van onze vestigingsplaatsen. 
• Je ontvangt docenten, leerlingen en bezoekers van de Academie. Je beantwoordt hun mondelinge en schriftelijke 

vragen en verwijst door waar nodig. 
• Je bent verantwoordelijk voor het correct openen en sluiten van de school en een vlotte evacuatie in geval van brand. 
• Je verzorgt mee de leerlingenadministratie: registratie aanwezigheden, opvolging evaluaties, briefing docenten. Je 

gebruikt hiervoor schooleigen software en gangbare computertoepassingen. 
• Je zorgt mee voor de afhandeling van andere administratieve taken zoals archiveren, organisatie van activiteiten, 

organisatie vrijwilligers en modellen, inventaris, informeren leerlingen… 

PROFIEL 
• Je bent een administratieve duizendpoot die nauwgezet en gestructureerd kan werken. 
• Je behaalde een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 
• Je werkt vlot met de computer: tekstverwerker, rekenbladen, e-mailprogramma… 
• Je werkt zelfstandig, je bent flexibel en bereid je bij te scholen. 
• Ervaring met deeltijds kunstonderwijs is zeker een troef. 
• Jouw werkschema hangt samen met de openingsuren van de Academie: 

dinsdag 11:00-20:00 uur, woensdag 13:00-20:00 uur, donderdag 8:30-13:00 uur, zaterdag 8:30-13:30 uur. 
• Je bent flexibel bij dienstnoodwendigheden en neemt deel aan een maandelijks overlegmoment. 
• Verlofdagen worden overeengekomen en vallen tijdens schoolvakanties. 
• Je bezit een blanco strafregister: model 2 voor onderwijs (contact met minderjarigen) 

WAT BIEDEN WIJ 
• Deze betrekking als contractueel administratief medewerker (niveau C) bij gemeente Schoten. 
• Snelle indiensttreding, de betrekking loopt tot eind december en kan mogelijks worden verlengd. 

INTERESSE? 
• Bezorg jouw motivatiebrief en cv aan: 

Academie Schoten, t.a.v. Thomas Sels, Jozef van Craenstraat 4, 2900 Schoten of thomas.sels@schoten.be. 
• Uiterlijk op 30 november 2019.  
• Meer inlichtingen over de job inhoud, selectie of verloning? 

Contacteer Thomas Sels, stafmedewerker via thomas.sels@schoten.be. 
• Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 2 december. 

 
 
 
 

Academie Schoten zoekt een tijdelijke onthaalmedewerker/administratief medewerker tot eind december. 
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