
 

 

Vacature medewerker personeelsadministratie (m/v) (halftijds) 

 

GO! scholengroep Rivierenland 

GO! scholengroep Rivierenland groepeert alle onderwijsinstellingen en het centrum voor 

leerlingenbegeleiding van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de regio’s Klein-

Brabant, Vaartland en Rupelstreek. Onze scholengroep bestaat uit meer dan 20 scholen en centra, 

vaak met verschillende vestigingsplaatsen. 

Functieomschrijving 

GO! scholengroep Rivierenland is op zoek naar een halftijdse medewerker personeelsadministratie 

(m/v) voor onmiddellijke indiensttreding.  

Als administratief medewerker personeelsadministratie maak je deel uit van de algemene 

ondersteunende diensten in de hoofdzetel van de scholengroep te Bornem. 

Je beheert samen met je collega’s de personeelsadministratie van het statutair personeel. Je 

beantwoordt op een klantvriendelijke manier vragen van medewerkers. Je zorgt voor een correcte 

administratieve opvolging van personeelsdossiers. Je voert berekeningen uit die nodig zijn voor het 

bepalen van anciënniteiten en voorrangsrechten van onze medewerkers.  

Profiel  

 Je hebt al enkele jaren ervaring in een administratieve functie en bent vertrouwd met 
personeelsadministratie. 

 Ervaring binnen de sector onderwijs en kennis van Wis@d en Smartschool zijn een pluspunt. 

 Je bent een teamspeler, maar je kan ook op eigen initiatief handelen en 
verantwoordelijkheden dragen. 

 Je bent klantvriendelijk, communicatief en stressbestendig. 

 Je bent integer en draagt vertrouwelijkheid en discretie hoog in het vaandel. Je stelt je loyaal 
op ten aanzien van je team en de organisatie. 

 Je kan zelfstandig processen afwerken met respect voor de vooropgestelde timing. 

 Je hebt oog voor detail, werkt uiterst nauwkeurig en hebt een goed inzicht in processen. 

 Je houdt alle betrokkenen voldoende op de hoogte van je werkzaamheden. 

 Je voelt je betrokken bij de scholen en de scholengroep. 

 Je behaalde een diploma hoger secundair onderwijs. 

Aanbod 



Je wordt halftijds (18/36u) tewerkgesteld als administratief medewerker met een contract van 

bepaalde duur. Verlenging (schooljaar 2019-2020) is mogelijk. Je ontvangt een loon volgens vaste 

barema’s, aangevuld met een interessant verlofstelsel. Je kan genieten van een tegemoetkoming in 

woon-werkverkeer (openbaar vervoer) of een fietsvergoeding. 

Selectie 

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en die worden weerhouden op basis van hun 

curriculum vitae en motivatiebrief, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. 

Solliciteren 

 Stuur je gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae naar Sophie Van der Avort, directeur 
personeelsbeleid (sophie.vanderavort@rvl.be). 

 Contact: 0497 44 78 77 

 Afsluitdatum vacature: 26 april 2019 
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