
Wij zijn O21: een landelijk opererend, bruisend, snel schakelend onderwijsadviesbureau, acterend op het
thema doordacht digitaliseren. Wij zijn pas tevreden als onze klanten daadwerkelijk op een eigentijdse
manier (nóg) beter onderwijs geven. Onze opdrachtgevers zijn schoolbesturen en -organisaties uit het
primair en voortgezet onderwijs. Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan bestuurders, directeuren,
ict-coördinatoren en leerkrachten.

Als Projectondersteuner kun je bij ons meteen het verschil maken. Binnen ons team ondersteun je de
onderwijsadviseurs om de gewenste resultaten voor en met onze klanten te behalen. Met je
enthousiasme en open persoonlijkheid ben je iemand die makkelijk verbinding maakt. 
Je zorgt dat klanten de juiste informatie en documenten krijgen, plant afspraken en hebt contact met
alle betrokken partijen. Je bereidt rapportages voor en bewaakt de planning en de voortgang van de
verschillende trajecten. Je beheert ook de verschillende online applicaties die O21 inzet bij haar
dienstverlening. 

Projectondersteuner voor 24 - 28 uur

WORD JIJ 

ONZE NIEUWE

COLLEGA?

Gaat jouw hart sneller kloppen als je mensen kunt verbinden? Durf je aan te pakken, ben je
klantgericht én schakel je als de beste? Dan ben jij misschien degene die wij zoeken. Zeker
als je ook nog affiniteit met digitalisering en/of onderwijs hebt.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een

Dit ga je doen

Dit zijn wij



Wij bieden een uitdagende baan voor 24-28 uur
per week, met op termijn een mogelijke
uitbreiding van het aantal uren. Je bent
onderdeel van een professioneel team dat
werkt voor het onderwijs. Bij O21 is geen dag
hetzelfde. Je krijgt naast veel zelfstandigheid
een prima begeleiding van je collega’s, die
ervoor open staan om jou nieuwe dingen te
leren. We bieden een passend salaris en alle
praktische zaken die nodig zijn om je werk
goed te kunnen doen. En niet te vergeten: je
gaat werken in een prachtige omgeving, in een
team waar we aandacht hebben voor elkaar 
en waar je met plezier je werk kunt doen.
Naast veel verantwoordelijkheid krijg je ook
voldoende vrijheid.Je werkt op ons kantoor in
Bodegraven, maar thuis werken is in overleg
mogelijk.

Dit bieden wijDit ben jij

Ons succes is gebaseerd op de talenten en kwaliteiten van onze medewerkers. Bevlogen professionals
die de kunst van samenwerken met zowel klanten als collega’s verstaan. We werken nauw samen met
onze zusterorganisatie Privacy op School en met zelfstandige onderwijskundigen door het hele land. 
 Ons kantoor is gevestigd in Bodegraven. We bieden je een omgeving om professioneel te werken aan
uitdagende vraagstukken en projecten. 

Herken je je in onderstaand profiel? Dan komen we graag met je in contact.

Je hebt directe ervaring met projectmatig en
procesgericht werken en bent dienstverlenend
en klantgericht.  Je hebt er plezier in om
concrete resultaten te behalen en naar
oplossingen te zoeken, zonder daarbij de
menselijke kant uit het oog te verliezen.
Gestructureerd, zelfstandig en nauwkeurig
werken is je tweede natuur en je bent flexibel
ten aanzien van werkdagen en werkzaamheden.

Een stap verder denken en doen, dat typeert
jou. Je zorgt dat processen goed verlopen en
dat iedereen over de juiste informatie beschikt.
Je hebt affiniteit met digitale applicaties en
bent online handig en vaardig.  

Je hebt bij voorkeur een administratieve of
communicatieve opleiding (mbo/hbo) afgerond.
Je hebt al de nodige werkervaring en je wilt
graag meewerken aan het succes en de groei
van onze organisatie. Daar waar je
mogelijkheden ziet, spring je in en probeer je
(zelfstandig) je grenzen te verleggen.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn markt-
conform. We bieden je een jaarcontract aan dat
bij goed functioneren wordt verlengd.

Word je enthousiast van deze vacature en zie je het zitten om ons team te versterken? Stuur dan je
motivatie en CV voor 31 oktober naar info@o21.nu. Voor inhoudelijke vragen kun je bellen met Karen
Paardekooper, via 06-2457 0812. 
Meer informatie over O21 kun je vinden op onze website www.o21.nu. Kijk dan ook gelijk op de site van
Privacy op School (www.privacyopschool.nl), want daar werken we nauw mee samen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Interesse?
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