
 

  

Herseltsesteenweg 4 

3200 Aarschot 

 

info@arcadiascholen.be 

016 30 08 20 

 

 

 

VACATURE Secretaris/beleidsmedewerker (M/V) 

 

Het schoolbestuur vzw Arcadia is verantwoordelijk voor katholieke scholen gewoon basis- 

en secundair onderwijs in de ruime regio Aarschot. De missie van het schoolbestuur 

luidt: 

‘Het schoolbestuur reikt van uit een katholieke inspiratie aan de lokale directeurs en 

schoolteams een efficiënt en werkbaar kader aan om samen kwaliteitsvol en divers basis- 

en secundair onderwijs te realiseren, met respect voor eigen schoolculturen’ 

Door een aantal algemene diensten centraal te organiseren kan het schoolbestuur de 

scholen ondersteunen zodat ze zich beter kunnen concentreren op de kwaliteit van het 

verstrekte onderwijs en de zorg voor de jongeren die aan haar scholen zijn toevertrouwd. 

De personeelsleden weten zich professioneel omkaderd en hebben in deze context ruime 

loopbaanmogelijkheden. 

Voor de goede organisatorische werking van het geheel, het ondersteunen en het 

faciliteren van het best mogelijke onderwijs in onze scholen door centrale 

dienstverlening, zijn we op zoek naar een centrale medewerker secretariaat (secretaris/ 

beleidsmedewerker). 

Functiebeschrijving 
De centrale medewerker secretariaat en beleid is de rechterhand van de directeur 

algemene diensten en de voorzitter van de Raad van Bestuur. De centrale medewerker 

neemt de volgende taken op zich: 

• administratieve voorbereiding, verslaggeving en opvolging van de vergaderingen 

van de Raad van Bestuur; 

• administratieve verwerking van verzekeringsdossiers; 

• verwerken van relevante onderwijsdata i.f.v. beleid en organisatie; 

• vormgeven en uitvoering geven aan de digitale uitbouw van de vzw Arcadia in 

nauwe samenwerking met de ICT-coördinatoren van de verschillende scholen; 

• digitaal beheren van bestanden en ontwerpen van documenten t.b.v. beleid en 

organisatie; 

• ondersteuning van de interne en externe communicatie (o.a. websitebeheer, 

communicatiestrategieën voorstellen, uitvoeren en evalueren); 

• logistieke omkadering voor vzw Arcadia. 

Hij/zij neemt alle nodige initiatieven om deze doelstellingen te verwezenlijken. De 

medewerker is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de opdrachten die hij/zij 

krijgt. 

 

 



   
 

   

 

Functieprofiel 
• Je beschikt over minstens een diploma van bachelor. 

• Je kan zelfstandig werken. 

• Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je bent bereid te werken met een flexibel tijdsschema. 

• Je hebt voldoende administratieve kwaliteiten en je bent vertrouwd met 

vele ICT-toepassingen (internet, Outlook, Office 365, Word, Excel, 

Powerpoint, Google Docs,…). 
• Je respecteert de aan de opdracht verbonden discretie. 

• Je bent bereid je regelmatig na te scholen. 

• Je denkt en werkt oplossingsgericht en biedt ondersteuning waar nodig. 

• Je onderschrijft ten volle de missie en visie van de vzw Arcadia. 

Aanbod 
• Je hebt een fulltime betrekking in het ambt van ondersteuner. 

• Je krijgt een loon op niveau van bachelor (loonschaal 158). 

• De uren die je presteert voor avondvergaderingen mag je recupereren. 

Sollicitatieprocedure 
Een schriftelijke kandidatuur met cv en korte motivatiebrief dient uiterlijk tegen 

20 september 2020 om 12.00u. toe te komen via mail op 

guy.prenen@arcadiascholen.be.  

Bijkomende informatie kan verleend worden door Guy Prenen, directeur 

algemene diensten. 
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