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Ben jij een teamplayer, initiatiefrijk, nauwkeurig en flexibel? Werk je planmatig, zelfstandig en denk je in 
kansen? Dan komen wij heel graag in contact met jou!

Wie zijn wij?
De scholen van Conexus bieden passend primair onderwijs voor kinderen in Nijmegen en Heumen en vormen 
een divers onderwijskundig palet, bestaande uit regulier en speciaal onderwijs, grote en kleine scholen en 
openbare en bijzondere scholen. De ruim 900 medewerkers op de 31 scholen verzorgen goed onderwijs 
aan ongeveer 8.000 leerlingen binnen een schoolomgeving die bij hen past. Binnen de stichting is een 
bestuursbureau met expertise op alle beleidsterreinen zoals onderwijs, financiën, HR en huisvesting. 

Wat ga jij bij Conexus doen?
De afdeling financiën kent een functiescheiding tussen: 
 Opstelling en verwerking van data (= financiële administratie);
 Controle & advisering: beoordeling, analyse en duiding daarvan (= financieel control/advies);
 Registratie en opvolging van contracten (= inkoop en verhuur).

Tegelijkertijd is er sprake van een voortdurende wisselwerking tussen deze functies. Informatie wordt gedeeld 
en er wordt met elkaar meegedacht. Er is dus sprake van een gezamenlijke (team)prestatie. In een klein team 
van vier medewerkers wordt vormgegeven aan deze processen. We vinden een positieve en constructieve 
werksfeer belangrijk. We zoeken dus een teamplayer als collega.

De volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van je functie:
 Je houdt overzicht over de lopende contracten, ziet toe of de afgesproken diensten voldoende   

 worden geleverd en signaleert waar actie nodig is. Je krijgt een digitaal systeem tot je beschikking  
 om zo het overzicht te kunnen houden;
 Je bent ook verantwoordelijk voor de contracten die wij aangaan bij het verhuren van onze ruimtes.  

 Je stelt de contracten op of past ze aan en hebt contact met de huurders en de directeuren hierover;
 Tenslotte ben je breed inzetbaar bij de werkzaamheden die het team financiën met elkaar verricht   

 en help je bij het op orde houden van de financiële administratie, het aanleveren van gegevens voor  
 bijvoorbeeld de jaarrekening of de begroting.

Conexus zoekt
 junior contractmanager

0.8 – 1.0 FTE
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Wat vragen wij van een junior contractmanager?
 Je beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 Je hebt een opleiding gevolgd op bedrijfskundig gebied (bij voorkeur op HBO niveau);
 Je hebt werkervaring vanuit school/stage of een eerste baan;
 Je hebt ervaring met moderne ICT systemen; 
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 Je bent initiatiefrijk, nauwkeurig en vasthoudend;
 Je bent flexibel en bereid om te leren (van ervaren collega’s);
 Je werkt planmatig en gestructureerd;
 Je bent een teamplayer: samenwerkend, meedenkend, gericht op het delen van informatie;
 Je hebt een proactieve instelling en bent iemand die kansen ziet.

Wat bieden wij jou?
Jij komt zo snel mogelijk, uiterlijk per 1 april 2021, werken bij Conexus:
 Wij bieden jou een interessante en veelzijdige functie voor 32 tot 40 uur per week (0.8 – 1.0 fte);
 Je komt te werken op het bestuursbureau aan de Panovenlaan in Nijmegen;
 Je werkt in een team van vier medewerkers;
 Een functie met maatschappelijke relevantie;
 Een uitdagende functie met veelzijdige taken, ruimte en verantwoordelijkheden;
 Groei en ontwikkeling: we investeren in opleidingen, coaching en training;
 Goede arbeidsvoorwaarden: salaris in schaal 9 OOP, conform cao primair onderwijs. Afhankelijk van  

 kennis en ervaring;
 Bij gebleken geschiktheid bieden wij je na een jaar een vast contract. 

Sollicitatieprocedure
Je kunt je sollicitatiebrief richten aan de heer Pieter van Driel, hoofd bedrijfsvoering. Graag ontvangen wij je 
CV en motivatiebrief uiterlijk zaterdag 2 januari om 12.00 uur via celine.nadimi@conexus.nu. 

De gesprekken (1e ronde) met de sollicitatiecommissie zijn gepland op donderdag 14 januari tussen 10 uur en 
14 uur te Nijmegen. 

Voor inhoudelijke vragen of meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Pieter van Driel, 
via pieter.vandriel@conexus.nu of tel. 06-12613659.


