
werving & selectie

Verantwoord veranderen 
met hart voor onderwijs en zorg

Stichting Openbaar 
Basisonderwijs Hilversum
Vanwege de pensionering van de huidige functionaris zoekt 
de stichting met ingang van het komend schooljaar een

hoofd financiën & 
huisvesting
die op een deskundige en resultaatgerichte wijze proactief 
en strategisch kan adviseren over financieel-economische, 
administratieve, huisvestings- en facilitaire aangelegenhe-
den. U toont initiatief en doorzettingsvermogen. U bent 
samenwerkingsgericht en integer. 

Profiel van de functie
U beschikt over:
•  een brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en 
het begrotingsproces binnen het onderwijs;
• een analytisch en zelfreflecterend vermogen;  
• kwaliteiten op het gebied van organiseren en plannen.
Het betreft een functie voor 0,8 -1,0 fte in schaal 12 volgens 
de geldende CAO voor het primair onderwijs.

Procedure en belangrijke data
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 8 juni 2011. 
De gespreksrondes met de benoemingsadviescommissie 
staan gepland op 23 en 27 juni 2011. Alle gesprekken vinden 
plaats in Hilversum.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Op www.vanbeekveldenterpstra.nl vindt u het volledige 
profiel van de functie. U kunt hier ook een informatiepakket 
aanvragen.

Sollicitatie
Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid c.v. kunt u sturen 
naar Van Beekveld & Terpstra Werving en Selectie, ter atten-
tie van mevrouw drs. M.M. de Kruif o.v.v. vacaturenummer 
20110120.001, Nieuwe Steen 18, 1625 HV in Hoorn.
Mailen kan ook, naar wervingenselectie@vbent.org ter atten-
tie van mevrouw De Kruif. 

Uw reactie dient uiterlijk 5 juni 2011 in ons bezit te zijn.

Stichting Openbaar Basisonderwijs 
Hilversum bestaat uit tien open-
bare basisscholen op zeventien 
locaties in Hilversum. In totaal 320 
medewerkers zetten zich dagelijks 
in voor ruim 3300 leerlingen. 

Het bovenschoolse bureau, 
bestaand uit 8 medewerkers, 
ondersteunt de scholen. De direc-
teur-bestuurder vormt samen 
met de hoofden financiën & 
huisvesting, onderwijs & kwaliteit 
en personeel het management-
team. De toezichthoudende rol 
wordt vervuld door de Raad van 
Toezicht en de gemeenteraad.

De stichting staat bekend om haar 
goede onderwijs en haar inspire-
rende schoolklimaat. Kern be grip-
pen van waaruit het beleid en het 
onderwijs worden vormgegeven 
zijn: identiteitsgericht, kindgericht,
toekomstgericht, resultaatgericht 
en maatschappijgericht.  

Stichting Openbaar Basisonderwijs 
Hilversum heeft zich ten doel 
gesteld goed en pluriform onder-
wijs te bieden aan leerlingen. Zij 
beoogt een open en ambitieuze 
organisatie te zijn waarbinnen zij 
haar medewerkers ontwikkeling, 
aantrekkingskracht en uitdaging 
biedt.

Voor een nadere kennismaking:
www.boo-hilversum.nl  


