Magisterium – Educatief Kind Centrum voor Ontdekkers,
Onderzoekers en Ondernemers.
Wie/ welke rollen hebben we nodig?
Rol:
Communicatie medewerker.
Taken:
Opstellen en uitvoeren van Communicatieplan.
Schrijven en verbeteren van teksten.
Rol:
PR medewerker.
Taken:
Opstellen en uitvoeren PR plan.
Mede bepalen en uitvoeren social media strategie.
Rol:
Financieel medewerker.
Taken:
Financiële planning / begroting maken
Bijhouden geldstromen.
Alle voorkomende financiële werkzaamheden.
Rol:
Juridisch medewerker
Taken:
Contract met ouders opstellen en afhandelen.
Overeenkomsten met coaches opstellen en bijhouden.
Verzekeringen regelen.
Regelen rechtsbijstand
Juridische ondersteuning.
Merk registreren, benelux en internationaal.
Rol:
Administratief medewerker
Taken:
Administratieve afhandeling en archivering.
Zorgen voor goede formulierenstroom.
Notuleren vergaderingen.
Mailafhandeling.

Alle voorkomende administratieve werkzaamheden.
Administratief systeem
Rol:
Fascilitair medewerker
Mede verantwoordelijk voor en ondersteunen van:
• Inrichting van de school voor de kinderen
• Inrichting van de school van de overige ruimte
• Aanschaf van de inrichting
• Aanschaf van gebruiksmaterialen
• Zoeken pand
• Regelen bestemmingsplan
• Brandveiligheidsvergunning
• Bedenken ideale pand
• Inrichting buiten gebied
Rol:
ICT Medewerker
Taken:
• Wifi regelen.
• Apparatuur inregelen.
• Software
• Website onderhouden/ updaten etc.
Rol:
Medewerker bestuur.
Mede verantwoordelijk voor:
• Statuten maken
• Lange termijn visie. (abstract)
• Meerjaren plan (concreet)
• Relaties bouwen met partners / masters
• Info avonden organiseren
• Samenwerken met ander scholen
• Aanname beleid leraren
• Werven leraren
• HR inrichten
• Aanvraag school indienen
Daarnaast zijn we op zoek naar Iemand die verstand heeft van politiek en zich in dat
veld kan bewegen.

Ook als je affiniteit hebt met democratisch/ vernieuwend onderwijs en als je voelt dat je
iets voor ons kunt betekenen, ook al past dat niet in een van bovenstaande rollen, dan
nodigen we je van harte uit om te mailen naar info@maartjekoper.nl
Voor de duidelijkheid: Magisterium is een stichting zonder winstoogmerk. Iedereen die
nu meehelpt aan dit initiatief doet dat op 100% vrijwillige basis.

