
 
 

Dienstverlening zit in onze genen! 
 
Onze klanten zijn schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij ondersteunen hen zodat 
hun personeel met plezier voor de klas staat en de continuïteit van onderwijs 
gegarandeerd is. Daarbij streven we naar zo weinig mogelijk verzuim of werkloosheid. 
Gebeurt dat toch? Dan kunnen schoolbesturen de kosten voor vervanging of 
werkloosheid door ons vergoed krijgen. 
Wij helpen schoolbesturen om verzuim beheersbaar te houden en door ziekte uitgevallen 
personeel zo snel mogelijk te laten re-integreren. Werkloos geworden personeel begeleiden 
wij met een op maat gesneden re-integratieprogramma zo snel mogelijk aan een nieuwe 
baan. 

Ons doel is altijd iemand voor de klas! Help je ons mee? 

 
Een gemeenschappelijk bestuursbureau ondersteunt de besturen van de beide fondsen in 
haar taak als zelfstandig bestuursorgaan. Bij het bestuursbureau werken momenteel circa 
110 personen vanuit het kantoor in de Willemswerf, een van de mooiste locaties van 
Rotterdam met fantastisch uitzicht over de Maas! Helaas werken ook wij vanwege de 
coronacrisis voorlopig vanuit huis. 

 
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een: 

 

Enthousiaste assistent (e) voor ons team 
regiocoördinatoren 

Het team regiocoördinatoren levert een belangrijke bijdrage aan de strategische 
doelstellingen van de organisatie voor verdere professionalisering van het primair onderwijs. 
Dat doen ze door ervoor te zorgen dat schoolbesturen deskundige adviezen en begeleiding 
krijgen op het gebied van HR, met als doel structureel terugdringen van het ziekteverzuim, 
verlaging van de instroom in werkloosheid en het verminderen van tekorten op de 
arbeidsmarkt. Er zijn 6 regioteams, zie vfpf.nl/regioteams 

 

Vanwege de uitbreiding van de dienstverlening heeft het team regiocoördinatoren behoefte 
aan planmatige, inhoudelijke en klantgerichte ondersteuning. 

 
Weet jij ons team regiocoördinatoren zodanig te ondersteunen en te ontzorgen zodat zij in 
staat wordt gesteld optimaal te functioneren ? En ben jij de proactieve duizendpoot die 
ervoor zorgt dat alles binnen het kantoor soepel verloopt? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Je draagt bij aan de vergroting van de klantgerichtheid bij de organisatie, aan de 
verbinding tussen buiten en binnen en ook aan de effectiviteit van de regiocoördinatoren 
en daardoor aan de tevredenheid bij klanten. De functie is ervoor bedoeld om ervoor te 
zorgen dat onze regioteams, snel, klantgericht, innovatief en efficiënt kunnen werken, 

 

Deze functie vraagt om helicopterview over een groot aantal gebieden heen. Daarnaast is 
het van groot belang dat informatie snel beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. En 
je met een kritische blik in staat bent de regiocoördinatoren van feedback te voorzien.  
 
 
 

https://www.vfpf.nl/regioteams


 
We verwachten dat je feilloos kunt schakelen tussen de klantgerichte 
dienstverleningsorganisatie en de op kwaliteit gerichte backoffice. 

 
Daarnaast ben je ook een vraagbaak voor operationele problemen bij webinars en 
workshops. Ook word je ingezet al facilitator bij workshops en webinars; je zorgt voor de 
planning en nazorg en ondersteunt waar nodig. 

 

Functievereisten: 
 Je bent accuraat, daadkrachtig, servicegericht en kunt goed plannen en organiseren.
 Je beschikt over ervaring, en vooral de drive om kritisch, out-of-the-box, ondersteunend 

mee te denken en vooral te handelen.
 Samenwerken is jou op het lijf geschreven.
 Problemen bestaan voor jou niet, jij ziet dit als een uitdaging en bent initiatiefrijk 

en stressbestendig. Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel en je gaat 
discreet om met informatie. Je bent kwaliteitsgericht.

 Met jouw helicopterview behoud je overzicht en kun je de juiste prioriteiten stellen. 
Je bent proactief en ondersteunt waar nodig.

 Je bent een echte ‘multitasker’ en kunt snel schakelen tussen diverse werkzaamheden.

 Je hebt ruime ervaring in het werken met social media, en weet hoe je onze 
klanten kunt beïnvloeden.

 Plannen, organiseren en communiceren zijn belangrijke onderdelen van je werk.
 
Verder: 
- Beschik je over minimaal een HBO werk- en denkniveau. 
- Beschik je over sterke communicatieve vaardigheden. 
- Ben je sterk in Nederlands; zowel in woord als geschrift. 

 

Wij bieden: 
Een uitdagende en afwisselende baan. De functie kent veel verantwoordelijkheid en biedt 
veel ruimte voor eigen initiatief. Daarnaast is het onwijs leuk om een bijdrage te kunnen 
leveren aan een maatschappelijk interessante werkomgeving. Het salaris is afhankelijk van 
kennis en ervaring (maximaal € 3.867,00 bij een fulltime dienstverband van 36 uur).  
 
Verder hebben we natuurlijk uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. VfPf is een goede 
werkgever waar je volop de kans krijgt jezelf te ontplooien. 
We bieden in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar. Na 
het eerste jaar behoort een verlenging of een vast dienstverband tot de mogelijkheden. 

 

Meer informatie? 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Karin Eding, P&O-
adviseur (06- 23816265 / karin.eding@vfpf.org). Voor inhoudelijke vragen kun je contact 
opnemen met Kim van Rookhuizen (regiocoördinator) via kim.van.rookhuizen@vfpf.org . 

 

Interesse? 
Laat je sollicitatiebrief en cv vóór 5 maart achter op onze sollicitatiepagina. Kandidaten die 
geregistreerd staan in het doelgroepenregister/participatiewet worden eveneens uitgenodigd 
te solliciteren. Een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maakt deel uit van de 
sollicitatieprocedure. Een aanstelling vindt plaats bij het Vervangingsfonds. Daarvoor is de 
afgifte van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) vereist. 

 
Voor meer informatie over de fondsen verwijzen wij je graag naar onze site vfpf.nl. 
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