
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Stichting Islamitisch College verzorgt onderwijs op algemeen islamitische grondslag aan kinderen 
die in de islam mogen worden gevormd, met als doel ze op te voeden tot participatie in de 
Nederlandse samenleving op basis van het behoud van eigen culturele en religieuze achtergrond. 
 
De stichting Islamitisch College is aan het groeien en telt circa 900 leerlingen. Onder de stichting 
vallen de twee islamitische scholen El Furkan en Ababil.  
 
Het bestuur van de Stichting Islamitisch College te Schiedam zoekt per 1 november 2016 een 
administratief medewerker in het primair onderwijs voor Ababil.  

 
Administratief medewerker (1,000 FTE) M/V 

 
Het profiel  
 

- Je hebt minimaal MBO 4 werk- en denkniveau;  
- In het bezit van EHBO/BHV en is anders bereidt om deze te behalen;  
- Heeft kennis van het leerlingadministratiesysteem ESIS-B en is anders bereidt om hier op korte 

termijn kennis over op te doen;  
- Je voelt je thuis in een Islamitische omgeving;  
- Je bent accuraat en kunt planmatig werken; 
- Je bent stressbestendig en betrouwbaar.  

 
Functie-eisen 
 

- Je hebt basiskennis van Microsoft Office (Excel, Word en Outlook) met de nadruk op het 
programma Excel;  

- Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met administratieve taken;  
- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.  

 
Het Islamitisch College biedt 
 
Een professionele leeromgeving en voldoende uitdaging op het gebied van administratieve 
werkzaamheden. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 4 (cao PO 2016/2017). Het salaris 
bedraagt maximaal € 2.242,00 bruto per maand bij een volledige aanstelling. Het betreft een tijdelijke 
aanstelling tot 5 juli 2017, met de eventuele mogelijkheid tot verlenging. 
 
Meer informatie en solliciteren 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw Z. Erdoğan, 
managementassistent, via telefoonnummer 010-4490490 of hrm@sic-schiedam.nl. Je kunt je 
motivatiebrief en cv richten aan de directeur-bestuurder, de heer H. Göĝüş. Solliciteren kan uitsluitend 
digitaal tot 20 oktober 2016, via hrm@sic-schiedam.nl.  
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