
De Egied Van Broeckhovenschool is een nieuwe jezüietenschool, vlot bereikbaar want op
wandelafstand van trein/tram/metro/bus aan het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek. De
school wil jongeren maximale kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen in een
kwaliteitsvolle doorstroom- of arbeidsmarktgerichte opleiding in de domeinen STEM en
Maatschapp� & Welz�n. Egied wil jongeren opleiden en vormen tot bekwame, bewuste en
sociaal-bewogen jongvolwassenen. Het ignatiaans opvoedingsproject van de jezuïeten is
hierb� onze sterke pedagogische basis. Meer info hierover vind je op onze website
www.egied.be. We starten met het eerste jaar (A- en B-stroom) en groeien als school jaar na
jaar uit tot een school van 860 leerlingen.

Wie zoeken we? 
 
W� zoeken een halft�dse administratieve kracht om ons te helpen b� de opstart van de Egied
Van Broeckhovenschool.

Vanaf midden mei starten onze inschr�vingen. Om dat proces mee in goede banen te leiden
en het schoolsecretariaat vlot op te starten zoeken we administratieve ondersteuning. De
opdracht start mid april 2023 en eindigt op 30 juni. De concrete invulling ervan spreken we in
onderling overleg af. Loopt de samenwerking vlot dan k�ken we er naar uit deze
samenwerking verder te zetten vanaf volgend schooljaar.

Kan je je vinden in het ignatiaans pedagogisch project en de w�ze waarop w� school willen
maken? Hou je van administratief werk in een schoolse context? Werk je gestructureerd en
efficiënt? Heb je oog voor detail?  Vind je het f�n om initiatief te nemen? Geeft het
samenwerken met collega’s je energie? Zorg je er graag voor dat de communicatie en
administratie van de school tot in de puntjes verzorgd is? Ben je vertrouwd met Microsoft
365 en ben je digitaal vaardig? Maak je graag t�d om onze leerlingen en hun ouders verder te
helpen? Ben je taalvaardig en spreek je meerdere talen? Geloof je in de kracht van diversiteit?
Vind je het boeiend om mee aan de wieg te staan van een nieuwe school en daar vanuit jouw
expertise aan mee te bouwen? Dan k�ken we er naar uit om je te ontmoeten.

W� zoeken een halft�dse administratieve kracht voor onze
nieuwe, secundaire jezuïetenschool in Sint-Jans-Molenbeek
(start mid april 2023)



Waarom is dit een unieke kans?   

Je staat mee aan de wieg van een nieuw maatschappel�k schoolproject dat vertrekt
vanuit de sterke pedagogische visie van de jezuïeten en staat voor kwalitatief onderw�s.
Je wordt deel van een gedreven, competent, warm en zorgzaam team. Je kr�gt de kans
een nieuwe school mee te ondersteunen en hiervoor het schoolsecretariaat uit te
bouwen, stap voor stap. Je kr�gt de ruimte om je verder te ontplooien en te
professionaliseren, je kan mee groeien met de school, eigenaarschap opnemen en jouw
expertise, energie en creativiteit inzetten om mee het verschil te maken voor het
schoolteam, de leerlingen en hun ouders. Onze nieuwe, hedendaagse
schoolaccommodatie zorgt voor een aangename werkomgeving. 

Hoe solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief en cv vóór 6 maart 2023 naar info@egied.be. Een eerste selectie
gebeurt op basis van je motivatiebrief en cv. Uiteraard kr�g je feedback. Vervolgens
nodigen we geselecteerde kandidaten graag uit voor een eerste kennismaking. Wil je
graag meer info? Neem een k�kje op www.egied.be/solliciteer of contacteer Corine
Versteylen, onze directeur. Ze maakt graag t�d voor jou. 

 


