
Ben jij een kei in het beschrijven van de 
Administratieve Organisatie en Interne Beheersing? 

AK+ Special Forces is voor de stafdienst van het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen e.o. op zoek naar een

Medewerker AO/IB  

Het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen e.o. is een collectief van schoolbesturen dat scholen voor vo en vso  in de regio 

helpt om alle leerlingen een passende onderwijsplek en zo passend  mogelijke ondersteuning te bieden. Dit doen we onder 

andere door middelen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften over de scholen te verdelen en expertise te bieden 

aan de scholen.  De werkorganisatie van het Samenwerkingsverband bestaat uit verschillende onderdelen, zoals de Dienst 

Ondersteuning en Advies, Commissie Toewijzing Ondersteuning en het Flex College. Daarnaast is er een stafdienst . De meeste 

collega’s werken met leerlingen en ondersteunen de docenten, mentoren en zorgcoördinatoren op de scholen. Het is onze 

gezamenlijke opdracht om uitvoering te geven aan het ondersteuningsplan.  

tijdelijke inzet tot uiterlijk 1 augustus 2021

0,5 fte

Functie-eisen 
•  HBO werk- en denkniveau

•  Ervaring met financiën, interne controle en/of AO/IB, 

    eventueel vanuit een adviesrol

•  Recente praktijkervaring met (vraagstukken rondom) AO/IB 

    van organisaties

•  Kennis van onderwijs financiering is een pre.

•  Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel 

    mondeling als schriftelijk

Salaris
Inschaling is gebaseerd op de cao voortgezet onderwijs en 

afhankelijk van kennis en ervaring (functieschaal 8 of 9). Het 

betreft tijdelijke inzet tot uiterlijk 1 augustus 2021 voor 0,5 fte.

Opdracht
Het actualiseren en verder op orde brengen van de 

administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) 

binnen het Samenwerkingsverband VO VSO 

Het betreft een tijdelijke opdracht tot 1 augustus 2021.

Verantwoordelijkheden
Kandidaat moet in staat zijn procesbeschrijvingen (AO/IB) op 

te stellen en te actualiseren, richtlijnen en rapportages 

te ontwikkelen en mee denken over procesinrichting en

 implementatie . De medewerker AO/IB werkt onder

verantwoordelijkheid van de controller.

arbeidskracht voor het onderwijs 

Over AK Special Forces
AK Special Forces staat als gespecialiseerd en gecertificeerd uitzendbedrijf garant voor het werven en detacheren van het 

juiste personeel bij de juiste functie. Dit door jarenlange ervaring binnen de onderwijsbranche in Gelderland, Limburg 

en Noord-Brabant. Wij werven en detacheren, leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en 

overig onderwijsondersteunend personeel.

Wil je meer informatie over AK Specialforces dan kun je ons 
altijd bellen of kijken op www.akspecialforces.nl


