
Het bestuur van de stichting KOE heeft met ingang van 1 augustus 

(of zo spoedig mogelijk erna) een vacature voor de functie van:

Personeelsfunctionaris 
m/v (0,6 fte)

WWW.SKOE.NL

    Wij zoeken een medewerker die:
• beschikt over een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau;
•  kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwijsveld en -beleid in relatie tot  

personele aangelegenheden;
• kennis heeft van relevante wetgeving, procedures en subsidietrajecten;
•  in staat is om mee te denken in de strategische meerjarige personeelsplanning  

op bestuurs- en schoolniveau;
•  bestuur en directies ondersteunt bij personele trajecten en vraagstukken met  

betrekking tot de formatie van de scholen;
•  beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden,  

zowel mondeling als schriftelijk;
• vaardig is in het gebruik van digitale instrumenten;
•  de katholieke/interconfessionele identiteit van de stichting onderschrijft en ook  

uitdraagt, met respect voor andere levensbeschouwingen.

   Wij bieden:
• een functieomvang van 3 dagen per week, werktijden in overleg;
• een tijdelijke benoeming voor een jaar, met uitzicht op een vaste benoeming;
• een salaris passend bij uw opleidings- en ervaringsniveau (maximaal schaal 11 CAO PO).

    Procedure:
•  uw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV moet uiterlijk 1 juni 2015 in ons bezit zijn;
• de gesprekken worden medio juni gevoerd.

U kunt uw brief richten aan:
Het bestuur van de St. KOE, 
t.a.v. dhr. R. van der Vegt, 
Postbus 646, 
7500 AP Enschede.

De Stichting Katholiek Onderwijs 
Enschede heeft 17 basisscholen, 
waaronder één school voor speciaal 
basisonderwijs. Bij onze stichting 
werken ruim 400 personeelsleden. 
We hebben de zorg voor circa 4400 
leerlingen. Alle directies participeren 
in een actief directieberaad dat 
regelmatig overlegt en onderlinge 
onder steuning biedt. Daarnaast is 
er deskundige ondersteuning op 
financieel, materieel en personeel 
gebied. Richtinggevend voor 
de scholen van de St. KOE, zijn 
de ‘bouwstenen’ solidariteit en 
samenwerking, spiritualiteit, ver
ant woordelijkheid en het primaire 
leerproces.

VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS

Of per mail naar: bs@skoe.nl
Nadere informatie kunt u inwinnen via 
bs@skoe.nl (graag uw telefoonnummer 
opnemen in uw mail, zodat wij contact 
met u kunnen opnemen)


