
 
 

 
Service en Advies zoekt een tijdelijke ( voor minimaal 1 jaar) 

 

Projectmedewerker  (0,4 – 0,6 fte)  
      Met kennis van processen en het ondersteunen van projecten           

     
Dit zijn je kerntaken  

• ondersteunen van het MT in hun ontwikkelprogramma en de daaruit voortvloeiende projecten 

• projectbegeleiding op het gebied van communicatie, opstellen en bewaken van overall planningen, opstellen en 

bijhouden van risico- en issuelijst, maken van projectverslagen, opstellen en afstemmen van (periodieke) rapportages en 

het bijhouden van diverse financiële overzichten en rapportages;  

• inhoudelijke projectondersteuning , zoals het opstellen van procesoverzichten, procedures en werkbeschrijvingen  

• organiseren van workshops, brainstormsessies en bijeenkomsten;  

 

We vragen 

• Ruime kennis van en ervaring met MS-Office (ook MS- Visio);  

• Gedegen kennis en ervaring met proces optimalisatie; 

• Ervaring in het begeleiden van projecten; Waaronder het opstellen en bewaken van een projectplanning. 

 

Dit ben jij  

• Je wordt enthousiast van analyse en procesverbeteringen:  

• Je hebt ervaring met (corporate) communicatie, je bent gericht op onderlinge samenwerking en vanzelfsprekend ben je 

dienstverlenend ingesteld. 

 
Wat wij bieden  

Werk in een ontwikkelingsgerichte organisatie met ruimte voor professionele ontwikkeling en een maatschappelijke missie. 

PCOU Willibrord is een aantrekkelijke werkgever en heeft deze functie ingeschaald in de CAO VO schaal 9 met goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden waaronder ruim 50 vrije dagen bij een 40-urige werkweek.  

  
Procedure  

Wil je meer informatie? Neem contact op met Peter Schep, manager ICT & Informatiemanagement 06-43354453 of mail naar 

p.schep@pcouwillibrord.nl.  
Wil je solliciteren? Mail vóór 6 november 2019 je brief en cv naar werken@pcouwillibrord.nl.  

 

PCOU Willibrord: voor elke leerling het beste onderwijs  
Met 41 scholen is PCOU Willibrord in de stad Utrecht en de regio een belangrijke instelling voor funderend 

onderwijs. Er werken zo’n 2.500 medewerkers voor het onderwijs aan ruim 20.000 leerlingen. Daarbij gaat het om 

30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 11 scholen voor voortgezet onderwijs in 

Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein.   
  
Wij zijn een lerende organisatie, in alles gericht op ontwikkeling. Onze herkomst is herkenbaar in de overtuiging 

dat wij er zijn voor àlle leerlingen: iedereen is welkom. Wij koesteren die diversiteit en veelkleurigheid. Voor elk 

kind is er een passende plaats op één van onze scholen.   
  
Service en Advies: ondersteuning en advies  

Als bureau Service & Advies leveren wij ondersteunende diensten voor alle scholen en het college van bestuur op 

het gebied van onderwijs, kwaliteit en innovatie, financiën, human resources (HR), ict en informatiemanagement, 

facility en huisvesting en communicatie. Service & Advies levert optimale toegevoegde waarde voor schoolleiders 

en bestuur door professionele en efficiënte ondersteuning en advisering zodat zij in staat zijn om hun 

maatschappelijk missie waar te maken, namelijk goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht en omgeving. Onze 

kernwaarden durf, verbinding, ontwikkelingsgericht en verantwoordelijk gebruiken wij als leidraad bij onze 

dagelijkse werkzaamheden.  


