
Voor onze vestiging in Laren en Amstelveen zoeken wij een enthousiast organisatietalent
met feeling voor het (vo) onderwijs. Ervaring in management is mooi meegenomen, echter
geen vereiste.

Als assistent locatieleider ben je er voor:

● de leerlingen: je begeleidt leerlingen zelf actief tijdens de huiswerkbegeleiding en
weet snel wie welke ondersteuning nodig heeft om optimaal te kunnen presteren op
school. Je bouwt een persoonlijke band op met elke leerling. En zorgt voor een fijne
plek tussen school en thuis.

● de ouders: tijdens een intakegesprek schuif je aan bij de locatieleider en bedenk je
samen een passend begeleidingsadvies voor de leerling; je communiceert helder over
de voortgang en laat regelmatig van je horen.

● de scholen: je zoekt de samenwerking met docenten, mentoren en zorgcoördinatoren
van scholen bij jou in de buurt via mail of telefoon. Samen zorgen jullie dat leerlingen
zo goed mogelijk worden begeleid.

● het begeleidersteam: zij ondersteunen jou in de huiswerkbegeleiding en verzorgen alle
vakinhoudelijke begeleiding, zoals bijlessen. Jij weet de vestiging tot een fijne
werkplek te maken en laat ze groeien als begeleider door persoonlijke coaching en
begeleiding.

Daarnaast houd je je bezig met:

● het maken van (dag)planningen en roosters.
● het bedenken en uitvoeren van plannen om je vestiging meer bekendheid te geven en

zo de vestiging commercieel te laten groeien.
● kleine facilitaire zaken, zoals het bestellen van kantoorartikelen en het op orde houden

van het pand.
Dat alles doe je in 3 of 4 werkdagen. Tussen 15:00 en ongeveer 20:00 ligt de focus op de
(huiswerk)begeleiding en alle organisatie die daarbij hoort. Meestal begin je in de loop van
de middag. Je werkt nauw samen met de vestigingsmanager die jou begeleidt bij alle
operationele werkzaamheden. Jij werkt samen met 5 tot 10 collega’s op locatie. Het
teamgevoel is absoluut aanwezig.

Jij neemt met je mee …
Een hart voor onderwijs. Ervaring in het onderwijs of management is geen vereiste (geen
zorgen, wij zullen je begeleiden), maar je kunt ons wel uitleggen waarom jij goed past in een
omgeving met veel jonge mensen. Als organisatie faciliteren en ondersteunen wij het



leerproces van jongeren. We vinden dan ook dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven.
Dat betekent dat je onderdeel bent van een team dat samen mét en van elkaar leert en daar
ook transparant over communiceert. Omdat je met veel verschillende doelgroepen werkt, kun
je snel schakelen en ben je communicatief sterk. Kwaliteit leveren is heel belangrijk. Jij kunt
dus kritisch zijn, maar probeert er altijd een positieve draai aan te geven. Want onze
kernwaarden positiviteit, deskundigheid, zelfredzaamheid en vertrouwen draag jij altijd uit.

Jij maakt er een succes van als je:

● hbo of wo werk- en -denkniveau hebt.
● overzicht kunt bewaren als er veel tegelijk speelt
● met creatieve oplossingen kan komen
● niet bang bent om actie te ondernemen als je iets signaleert
● het als een uitdaging ziet dat geen dag hetzelfde is
● het leuk vindt om met jongeren te werken

Deze functie past goed naast een deeltijdopleiding en is ook interessant voor mensen die een
tussenjaar hebben en/of graag ervaring willen opdoen in een managementfunctie binnen het
onderwijs. Ben je enthousiast en wil je meer weten? We maken dan graag kennis!

Mail je C.V. en een begeleidend schrijven naar Amanda Mulders via
a.mulders@florencius.nl. Gesprekken vinden plaats in de week van 9, 16 en 23 januari.
Mocht je voor die tijd al kunnen, dan horen we het ook graag.

tel. 0638669373
mail: a.mulders@florencius.nl


