FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij
willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om
volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen. Onze bijdrage is gericht op het
bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven, zodat kansen voor ontplooiing toenemen.
Je ontplooien en meedoen, betekent voelen dat je ertoe doet. Wij vinden dat een kwetsbare
gezondheid een waardevol en zinvol leven niet in de weg mag staan.
Wil jij hier een bijdrage aan leveren en ben jij een ervaren directiesecretaris? Herken jij jezelf in
onderstaand profiel?

DIRECTIESECRETARIS (32-38 UUR)
DE ROL
De directiesecretaris is aangesteld om directeur/bestuurder te ondersteunen en daar waar
mogelijk werkzaamheden te verrichten ter verlichting van de directeur/bestuurder. Hij/zij
beheert de diverse informatiestromen. De directiesecretaris ontvangt leiding van de
directeur/bestuurder en rapporteert rechtstreeks aan haar.
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Taken ten behoeve van de organisatie

•
•

Zelfstandig uitvoeren van interne verbeterprojecten.
Verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarrapportage van FNO.

Ondersteuning directie

•

•
•

Voeren van het secretariaat voor de diverse vergaderingen, signaleren van agendapunten,
opstellen agenda en voorbereiden van vergaderingen.
Notuleren van vergaderingen, zelfstandig uitwerken van notulen en bewaken van de
voortgang van de gemaakte afspraken.
Verrichten van werkzaamheden voortvloeiend uit de vergadering.

Secretariële werkzaamheden

•

•
•

Afhandeling van telefoongesprekken voor directeur/bestuurder, agendabeheer,
verzamelen en archiveren van documenten.
Indelen en bijhouden archief (zowel papier als digitaal).
Overige secretariële werkzaamheden

Administratieve afhandeling

•

•
•
•

Verzorgen van alle vertrouwelijke correspondentie, behandeling inkomende post van de
directeur/bestuurder en zelfstandige afhandeling van routinematige werkzaamheden.
Uitwerken van diverse brieven, offertes, protocollen en procedures.
Coördinatie en toezicht op alle werkoverleggen en vergaderingen.
Contractbeheer facilitaire diensten

Communicatie

•

Onderhouden van contacten met bestuur, commissies, medewerkers en externe relaties
als verlengstuk van de directeur/bestuurder.

HET PROFIEL
• HBO werk- en denkniveau op secretarieel gebied verkregen door opleiding en/of ervaring
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Uitstekende kennis van Microsoft Office

We zijn op zoek naar een initiatiefrijke directiesecretaris die goed kan plannen en organiseren
en sterk communicatief vaardig is. Daarnaast verwachten wij dat hij/zij over integriteit en
accuratesse beschikt.
HET AANBOD
• Een uitdagende baan bij een vermogensfonds dat sterk in ontwikkeling is;
• Een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven;
• Een jaarcontract op basis van 32-38 uur per week, met vooruitzicht op een vaste
aanstelling;
• Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een passende salariëring binnen een
bandbreedte van € 3.000 tot max. € 4.000,- bruto per maand (bij fulltime invulling);
• Goede arbeidsvoorwaarden met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en
flexibiliteit van inzetbaarheid.
MEER INFORMATIE?
Als je meer wilt weten over onze organisatie, kun je terecht op http://www.fondsnutsohra.nl/.
Als je meer informatie wilt hebben over de inhoud van de functie, kun je per email contact
opnemen met Karin van der Laan via hr@fondsnutsohra.nl.
REAGEREN
Herken je jezelf in dit profiel? Reageer dan door een CV en motivatiebrief te sturen naar
hr@fondsnutsohra.nl. We willen je reactie graag uiterlijk op vrijdag 6 mei ontvangen. De
kennismakingsgesprekken zijn gepland op 17 mei en de vervolggesprekken op 25 en 26 mei.
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