
 

 

 

 
 
 
 
 
Stichting Pallas bestaat sinds 2001 
en verenigt 17 vrijescholen voor 
basisonderwijs in Midden en Zuid 
Nederland. De Pallas-scholen 
verzorgen met ongeveer 300 
mensen onderwijs voor 3000 
leerlingen. Centraal in het 
onderwijs staan de pedagogische 
inzichten die voortkomen uit de 
antroposofie.  
 

Elke Pallas-school heeft een 

schoolleider die het schoolteam 

aanstuurt en de 

verantwoordelijkheid draagt voor 

de voortgang en kwaliteit van het 

onderwijs. De schoolleider werkt 

onder leiding en aansturing van de 

bestuurder (College van Bestuur) 

die de integrale besturing en 

eindverantwoordelijkheid heeft 

binnen de stichting. De bestuurder 

en de schoolleiders worden 

ondersteund door de 4 staf-

medewerkers op de beleids-

gebieden financiën, personeel en 

bestuursondersteuning.  

 

De stafmedewerkers werken in 

het bestuursbureau in Uden. 

Bestuurder, schoolleiders en 

stafmedewerkers stemmen hun 

werkzaamheden af in het 

schoolleidersoverleg. 

Stichting Pallas zoekt  
ter vervanging wegens ziekte, zo spoedig mogelijk een 

Staffunctionaris P&O m/v 0,6 fte 
De stafmedewerker P&O levert een bijdrage aan de voorbereiding,  

uitwerking en uitvoering van het personeelsbeleid van de stichting en 

ondersteunt  en adviseert schoolleiders bij (complexe) personeels-

aangelegenheden en -dossiers.  

 

Pallas is op zoek naar iemand op wie de volgende kenmerken en  

karakteristieken van toepassing zijn: 

- Actuele kennis op het P&O werkgebied 

- Ervaring als P&O adviseur in het (basis) onderwijs 

- HBO/Academisch denk- en werkniveau  

- Bekendheid en/of affiniteit met het vrijeschoolonderwijs  

- Een adequate balans tussen empathisch vermogen en  

zakelijkheid  

- Servicegerichtheid in combinatie met een resultaatgerichte  

werkwijze 

Pallas biedt: 

- Een professionele werkomgeving met veel ruimte voor eigen  

initiatief 

- Een context van groei en ontwikkeling van de vrijescholen  

van Pallas 

- Een passend salaris conform CAO (schaal 11) 

 

Kijk voor meer informatie over Pallas (waaronder het strategisch plan  

2015-2019) op www.stichtingpallas.nl. Meer informatie over  

de functie is te krijgen via de bestuurder van Pallas, Wanda Kasbergen,   

via 06-38392384. 

 

Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet uiterlijk op  22 februari 2019 via 

f.willemsen@stichtingpallas.nl . De eerste gesprekken zijn gepland op  

dinsdagmiddag 26 februari 2019. 
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