
Katholieke Scholenstichting Utrecht 
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 700 medewerkers 

verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 7.000 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld 

over 32 locaties. De KSU staat voor meer dan een basis. Wij willen leerlingen extra kansen bieden, zodat zij zich in de breedte kunnen 

ontwikkelen. Zo bieden wij iedere leerling de kans om uit te blinken.

Kaap Hoorndreef 46a I 3563 AV Utrecht

Postbus 9001 I 3506 GA Utrecht

T 030 - 264 20 80
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de Katholieke Scholenstichting Utrecht 

is op zoek naar een 

MEDEWERKER PERSONEELSADMINISTRATIE (0,6 - 1,0 FTE)

MET ONDERSTEUNENDE P&O-TAKEN

Wat ga je doen? 
In deze functie ondersteun je het MT en het team P&O met 

betrekking tot de uitvoering van het personeelsbeleid en 

-beheer van de organisatie. In deze functie werk je met ons 

personeelssysteem Afas waarin vrijwel alle processen vergaand 

gestandaardiseerd zijn. 

Gemiddeld ben je drie dagen per week bezig met de 

personeelsadministratie: je zorgt voor de (digitale) archivering 

van personeelsgegevens, je houdt het personeelssysteem 

up-to-date, voert wijzigingen door, verzamelt gegevens op het 

gebied van personeelsbeheer, maakt in opdracht overzichten uit 

het personeelsysteem, stelt (standaard)brieven op, maakt deze 

verzendklaar en bewaakt waar nodig de opvolging ervan. 

Daarnaast bied je ongeveer twee dagen per week ondersteuning 

door het uitvoeren van diverse administratieve, organisatorische 

en procedurele activiteiten voor het team P&O. Het gaat hierbij 

in eerste instantie om het plannen en organiseren van specifieke 

projecten (bijvoorbeeld BHV, netwerkbijeenkomsten, RI&E), het 

administratief ondersteunen bij werving & selectieprocedures en 

het opstellen van scholingsovereenkomsten. 

Functie-eisen
• Een afgeronde opleiding op MBO 4 niveau, bij voorkeur  

 in een administratieve richting

• Ervaring heeft met het werken met het Office pakket

• Kennis van en ervaring met het werken met het 

 personeelsinformatiesysteem Afas is een pré

• Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en  

 schriftelijk)

• Respect voor de Katholieke identiteit van de KSU

Wie ben jij?
We verwachten van jou integriteit, je kunt goed met vertrouwelijke 

informatie omgaan. Daarnaast werk je nauwkeurig en ben je 

proactief en flexibel ingesteld. Je bent een echte doener die graag 

samen met het team de schouders eronder wil zetten. Je bent 

leergierig, neemt verantwoordelijkheid en hebt bovenal plezier in 

je werk!

Wat bieden wij?
Een afwisselende functie in een enthousiast en leuk team,  waarin 

je een bijdrage kunt leveren aan het personeelsbeleid en -beheer 

van de KSU. 

Aantal uren:  voorkeur voor invulling van de functie door een  

    fulltime medewerker (40 uur), maar bij  

    gebleken geschiktheid is een parttime   

    dienstverband bespreekbaar. 

Benoeming:  per 1 mei 2019, liefst eerder

Dienstverband:  het betreft een benoeming voor bepaalde  

    tijd, met bij goed functioneren uitzicht op een  

    benoeming voor onbepaalde tijd. 

Inschaling:  de functie valt in schaal 6 OOP van de CAO  

    PO.

Heb je interesse?
Ben je enthousiast over deze functie? Solliciteer dan uiterlijk 

vrijdag 29 maart 2019 via het sollicitatieformulier op de website. 

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met 

Sara van Maurik, staffunctionaris P&O, op telefoonnummer 

030 2642080 of per mail op sara.van.maurik@ksu-utrecht.nl.


