
 

 

Bestuurssecretaris (28-32 uur), locatie Rosmalen 

Wil jij binnen een organisatie een spilfunctie vervullen met veel verantwoordelijkheid in een nauwe 
samenwerking met de directeur/bestuurder? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven! 

Werken bij hét opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud 

Wie zijn wij? 
Stichting Schildersvakopleiding, met vestigingen in Rosmalen, Nuenen, Tilburg, Breda en Nijmegen, is 
hét opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud. Wij leren onze leerlingen 
het vak en bieden ze de mogelijkheid om door te leren. Naast de theorielessen van het ROC en het 
werken bij een erkend leerbedrijf bieden wij met een kwalitatief hoogwaardig team van 
professionals praktijkonderwijs aan in onze eigen praktijkleerwerkplaatsen. Omdat de leerlingen bij 
Stichting Schildersvakopleiding in dienst zijn, bieden wij met ons vaste team de leerbedrijven 
ondersteuning op het gebied van (salaris)administratie, scholing, functionering en begeleiding en zijn 
wij voor hun een ontmoetingsplaats voor branchegenoten. 

 

Welke uitdaging biedt deze functie jou? 
De bestuurssecretaris is binnen de Schildersvakopleiding de rechterhand van de directeur- 
bestuurder, maar verricht ook ondersteunende werkzaamheden voor de nieuw te vormen Raad van 
Toezicht. Vanuit deze veelzijdige functie weet de bestuurssecretaris vorm te geven aan een stabiele 
ondersteuning van de besluitvormingsprocessen, waarbij hij of zij fungeert als sparringpartner voor 
bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken. Daarnaast is de bestuurssecretaris belast met diverse 
organisatorische taken rondom de uitvoering en invoering van de besluiten van bestuur en 
toezichthouders. Deze rol vereist tact en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

 
Als bestuurssecretaris 
- zorg je voor de organisatie en de voorbereiding van de vergaderingen van bestuur en 

toezichthouders en de besluitvormingsprocessen, inclusief verslaglegging; 
- hou je je bezig met en adviseer je over de wet- en regelgeving binnen de organisatie; 
- zorg je, door een goed gestroomlijnde communicatie, voor het bevorderen van de samenwerking 

tussen organisatie, bestuur en toezichthouders; 
- draag je bij aan de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten; 
- functioneer je als klankbord, betrek en informeer je medezeggenschap en externe stakeholders, 

laat je proefballonnetjes op en weet je mensen en organisatieonderdelen bij elkaar te krijgen; 
- fungeer je als het collectief geweten van de organisatie en plavei je de weg bij hobbelige 

aangelegenheden tussen alle betrokkenen, zowel in- als extern (bestuurder, toezichthouders, 
professionals en externe stakeholders). 

 

Wat zoeken we in jou? 
- Je bent een allrounder met (minimaal) HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur op een relevant 

vakgebied, zoals bijvoorbeeld rechten of bestuurskunde; 
- Je komt goed tot je recht bij het coördineren en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied 

van beleids- en besluitvorming; 
- Je bent bekend met bestuurlijke processen en structuren, wetgeving en procedures en 

reglementen, zoals de governance code en medezeggenschap; 



 

- Je bent sterk in organiseren en bent de persoon die rust en overzicht weet te bewaren, ook 
wanneer het spannend dreigt te worden; 

- Je relativeert, met humor; 
- Je hebt een goede sociale en politieke antenne; 
- Je houdt zicht op de juiste prioriteiten; 
- Je bent proactief; 
- Je werkt accuraat en je pakt je verantwoordelijkheid; 
- Je bent dienstverlenend ingesteld; 
- Je beschikt over uitstekende mondelinge én schriftelijke, communicatieve vaardigheden. 

 
Wat heeft Schildersvakopleiding te bieden? 
Stichting Schildersvakopleiding kenmerkt zich door een informele werksfeer en korte lijnen, waarin 
open en eerlijk met elkaar wordt gecommuniceerd. 

 
Voor deze functie bieden we: 
- een uitdagende baan, waarbij we in eerste aanleg uitgaan van 28-32 uren; 
- een afwisselende, zeer uitdagende functie binnen een groeiende en professionele organisatie; 
- alle ruimte voor je eigen inbreng; jouw mening wordt gewaardeerd; 
- een goed salaris met een bandbreedte passend bij je ervaring en kennis, met prima overige 

secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de Cao voor het Schilders-, afwerkings- en 
glaszetbedrijf. 

 
Heb je interesse? 
Is deze functie jou inderdaad op het lijf geschreven? Dan kun je jouw CV en motivatie uiterlijk 20 mei 
2022 per mail sturen naar Carlo Brouwers, c.brouwers@spijtenburg.nl . 
Voor meer informatie over de vacature kun je natuurlijk ook telefonisch contact opnemen: 06- 
81005214. 
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