
 

 
 
 
Vacature Management Assistent Duurzaam Onderwijs  
 
Vind jij duurzaam onderwijs belangrijk en word je er blij van om ervoor te zorgen dat 
de boel op rolletjes loopt? Word dan onze nieuwe collega! Per 1 januari 2023 zoeken 
we een management assistent (m/v/x) voor 4 dagen per week. Je krijgt een 
jaarcontract met intentie tot verlenging.  

Wij zijn... 
... de coöperatie Leren voor Morgen, een groep samenwerkende organisaties met 
een gemeenschappelijke missie: wij werken samen aan innovatieve oplossingen die 
aansturen op systeemverandering voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs.  
Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling binnen én buiten het 
onderwijssysteem en van peuter tot professional. Onze 150 lidorganisaties hebben hun 
eigen activiteiten. We bundelen de krachten door samen aan projecten te werken en 
initiatieven met elkaar te verbinden, met als doel om duurzaamheid te verankeren in het 
onderwijssysteem.   
De leden worden ondersteund door een team dat programma’s en projecten opzet, 
netwerken coördineert en de communicatie voor de coöperatie verzorgt. Als nieuwe collega 
word jij onderdeel van dit team.  

Waarom deze vacature? 
De coöperatie Leren voor Morgen groeit hard: er is veel te doen om het onderwijs te 
verduurzamen! Steeds meer partijen die willen gaan voor duurzaam onderwijs weten ons te 
vinden en worden lid. Een grotere organisatie brengt een groeiende behoefte aan 
managementondersteuning met zich mee. Daar kunnen we jouw hulp bij gebruiken!   

Wat ga je doen?  
Als management assistent…  

• … bereid je bijeenkomsten van team, bestuur en leden voor en verzorg je de 
verslaglegging  
• … maak je presentaties voor bijeenkomsten en workshops  
• … beheer je de agenda en email van de directeur  
• … bereid je zijn afspraken voor en help je met het uitwerken van acties  
• … regel je allerlei HR-zaken voor het team (zoals onboarding van nieuwe 
collega’s en stagiairs, uitvoering geven aan verlof- en verzuimregelingen, 
teamuitjes, …)  
• … voer je allerlei office management-taken uit, zoals kantoor- en IT-zaken  
• … maak je planningen en roosters voor het team (zoals vakantieroosters)  

We zoeken iemand die... 
• ... affiniteit heeft met leren voor duurzame ontwikkeling  
• … HBO/WO-werk- en denkniveau heeft  
• … goed kan plannen en organiseren  
• … snel kan schakelen, zonder daarbij steken te laten vallen  
• … goed kan schakelen en communiceren op verschillende niveaus en met 
verschillende stakeholders  
• … initiatief neemt en zelfstandig werkt  
• … bij voorkeur ook als starter ervaring heeft in een ondersteunende rol  



 

 
 
 
 
 

• … 4 dagen per week beschikbaar is  
• ... er energie van krijgt om bij te dragen aan een jonge en dynamische 
organisatie  

Wat is je langetermijnperspectief?  
Leren voor Morgen is een snel groeiende coöperatie. Op dit moment zoeken we 
ondersteuning in praktische zaken, maar bij deze functie hoort de mogelijkheid om op 
termijn mee te groeien met de organisatie. Bij een volgende stap zou je door kunnen groeien 
naar een meer inhoudelijke rol, waarbij je ook projectcoördinatie op je neemt. Daarbij valt te 
denken aan het vertalen van opdrachten naar projectplannen en werkplannen, het uitwerken 
van opdrachten voor leden en het voeren van voortgangsgesprekken met projectpartners.  

Wij bieden jou… 
• ... werkplezier bij een organisatie die volop in ontwikkeling is en waar je direct 
een belangrijke bijdrage aan kunt leveren  
• … een gedreven en gezellig team met 13 leuke collega’s  
• ... een groot netwerk van voorlopers op gebied van duurzaamheid en 
onderwijs  
• ... een flexibele invulling van je uren, waarbij de donderdag een vaste 
teamdag is  
• … een werkplek in Utrecht waar je, zodra de Corona-maatregelen het weer 
toelaten, op donderdag met je collega’s werkt, en verder een flexibele uit- en 
thuiswerkregeling  
• ... een bruto maandsalaris (op basis van 40 uur, exclusief vakantiegeld) 
tussen €2000-€2800, afhankelijk van je opleiding en ervaring  
• … een contract tot en met 31 december 2023 met de intentie tot verlenging  
• … een persoonlijk ontwikkelbudget  
• ... een OV-kaart voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen  
• ... een pensioenregeling waarbij 50% van de pensioenpremie door de 
werkgever wordt betaald  
• … een leuke functie waarmee je bijdraagt aan verduurzaming van het 
onderwijs!  

Interesse? 
We werken aan een inclusieve organisatie en moedigen vanzelfsprekend iedereen met 
passende interesse en ervaring aan om te solliciteren.  
Je kunt je motivatiebrief en CV uiterlijk op zondag 27 november sturen naar 
pleuni@lerenvoormorgen.org.   
We vragen je in je brief aan te geven vanaf welke datum jij beschikbaar bent. Ook horen we 
graag van je hoe je deze vacature hebt gevonden.   
Voor vragen over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kun je 
contact opnemen met Pleuni de Kind, 06-43110839 of pleuni@lerenvoormorgen.org.   
 
Procedure 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de weken van 28 november en 5 december.  
De tweede gespreksronde vindt plaats in de week van 12 december.    
Vanaf januari kun je bij ons aan de slag. We kijken uit naar je mail! 


