
 

Ondersteuner beheer & organisatie 
 
 
Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school telt  ca. 1635 leerlingen.  
Onze school bestaat al sinds 25 september 1899! Het is geen traditionele school, maar wel een school met 
gevoel voor traditie, waar voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te ontplooien. Onze 
wapenspreuk luidt ‘Fortis in Fide’ oftewel 'sterk in vertrouwen'. Vertrouwen als basis voor alle onderlinge 
relaties en contacten. Dat betekent dat er veel kan en veel mag binnen de afgesproken en vaak 
vanzelfsprekende kaders. 

Met ingang van 1 december a.s. ontstaat door een herschikking van taken deze nieuwe functie ter 
ondersteuning van de conrector beheer & organisatie. De werkzaamheden op het gebied van financiën, 
gebouwen en interne organisatie vinden plaats binnen een dynamische schoolomgeving met opgroeiende 
jeugd. Het betreft een afwisselende baan van 0,8 fte waarvoor de functie “Eerste medewerker 
administratie” uit het OMO-functieboek met salarisschaal 7 het uitgangspunt is.  
Tot de specifieke taken behoren: 

• financiële administratie in AFAS 
• signaleren van financiële consequenties van contracten 
• ondersteuning geven bij opzetten begroting 
• bewaken sectiebegrotingen  
• goedkeuring voor bestellingen (catering, kantoorartikelen etc.) binnen budget 
• aanspreekpunt extern schoonmaakbedrijf - controle staat van het gebouw 
• organisatie rondom en contacten met cateringbedrijf 
• organisatie rondom BHV, EHBO en brandveiligheid en contacten met externe partij die ons 

hierbij ondersteunt 
• aanspreekpunt extern onderhoudsbedrijf voor het groen 
• organisatie en of ondersteunende rol bij activiteiten binnen de school, zoals open dag, 

pregym, aanmelding nieuwe leerlingen, kampen, diploma-uitreiking etc. 
 
We zoeken iemand die zich herkent in het volgende profiel: 

• affiniteit met en kennis van financiële administratie op minimaal op MBO-niveau  
• organiserend vermogen met vaardigheid in het plannen en structureren van 

werkzaamheden 
• goede communicatieve eigenschappen 
• teamspeler, gericht op samenwerking 
• dienstverlenende en flexibele instelling 
• gevoel voor humor  
• proactieve houding en van aanpakken weten  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
 


