
COÖRDINATOR LEERLINGENSECRETARIAAT (M/V/X)

Jouw diploma
Professionele bachelor

voor TechniGO!

WIJ ZOEKEN EEN

Jouw profiel
•   Nederlands en Frans: grondige kennis;

•   Hart voor onderwijs, hart voor jongeren;

•   Goed kunnen samenwerken;

•   Computervaardig (Word, Excel, PPT e.d.);

•   Ervaring in schoolorganisatie is een pluspunt.  

Persoonsgebonden competenties
•    Zich kunnen aanpassen aan veranderende 

omstandigheden (flexibiliteit)

• Plannen (= ordenen)

• Samenwerken als hecht team

• Zin voor nauwkeurigheid hebben

• Zelfstandig werken

• Computervaardig 

• Contactvaardig 

• Regels en afspraken nakomen.

• Klantgerichtheid 

Jobgerelateerde competenties
•  Administratieve documenten en correspondentie 

van de leerlingen opvolgen en invullen (opvolging 
van afwezigheden, rapporten, etc…)

• Opvolgen van aanwezigheden en administratie van 
klassenraden.

• Toezicht houden op en verbeteren van de stiptheid 
en de aanwezigheid van de leerlingen.

•  De afwezigheidsbriefjes controleren.

• Inschrijvingen van nieuwe leerlingen 
uitvoeren conform de wettelijke richtlijnen 
(toelatingsvoorwaarden en overgangsvoorwaarden, 
inschrijvingsregister, etc…) en schoolgebonden 
richtlijnen van een warm onthaal.

• Het onthaal en het toezicht houden op de leerlingen 
tijdens pauzes, uitstappen, drukke momenten en in 
de studieruimte.

• Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen 
met als kader het schoolreglement en de visie 
van de school (waarden gelijkwaarheid, positief 
kritisch, en betrokkenheid).

• De ouders op een klantvriendelijke manier 
informeren.

• Externen onthalen en hun vraag op een correcte 
manier identificeren en opvolgen.

• Telefonische oproepen aannemen en 
correct doorverbinden naar de gevraagde 
gesprekspartners of een boodschap noteren.

• Het team van het leerlingensecretariaat aansturen, 
opvolgen en motiveren (met name werkorganisatie 
en roosters, taakverdeling).

• Het opstellen en up to date houden van 
draaiboeken met procedures en hulpmiddelen van 
de optimale werking van leerlingenadministratie.

• ...Interesse?
Stuur je kandidatuur (motivatiebrief + CV) door via smartschool 
naar Christel Cock of naar personeelsdirecteur@technigo.be voor 
21 mei 2021.  De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden begin 
juni. 

Wij bieden jou
•   Je wordt betaald aan barema volgens de 

weddeschalen (opvoeder code 82) van onderwijs.

•   Open vacature (geen vervanging) met reële kans op 
verlenging

•   Voltijds 

•   Dagwerk


