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FNO zet zich in voor én met mensen in kwetsbare situaties in Nederland. We brengen 
partijen samen, verzamelen en delen kennis en financieren projecten. Zodat iedereen 
blijvend betere kansen krijgt op meer gezondheid, kwaliteit van leven en 
toekomstperspectief. 
 
Doel van ons programma Klein Geluk is het vergroten van de ervaren kwaliteit van leven 
van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Wil jij hieraan een 
bijdrage leveren en herken je jezelf in onderstaand profiel? 
 

PROGRAMMAONDERSTEUNER KLEIN GELUK  
(Starter) 
 
JOUW ROL 

Je houdt je bezig met het administreren van de projecten van het programma. Je zorgt 
ervoor dat de aanvraagprocedure voor subsidie soepel verloopt en dat de projecten 
binnen het programma volgens planning en budget worden uitgevoerd. Je verzorgt de 
verslaglegging en planning van bijeenkomsten en houdt de Klein Geluk-mailbox bij.  
 
JOUW PROFIEL 

We zijn op zoek naar een enthousiaste programmaondersteuner met een pragmatische 
instelling: 

• Je bent een administratief/secretarieel talent. 

• Je hebt een relevante (secretaresse-)opleiding afgerond of aantoonbare ervaring. 

• Je werkt accuraat en nauwkeurig. 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

• Je vindt het leuk om zaken op orde te houden en dingen te regelen. 

• Je hebt ervaring met Office365. 

• Je hebt affiniteit met het programma Klein Geluk. 
 
Taken die met regelmaat terugkomen: 

• projectadministratie en Office 365 (Sharepoint, Teams, Word, Excel); 

• administratie rondom de indiening, beoordeling en besluitvorming van aanvragen 
voor subsidie; 

• andere administratieve werkzaamheden en regelwerk ter ondersteuning van het 
programma. 

 

We zoeken ook collega’s die door hun gezondheidsbeperking niet altijd de kans krijgen om 
hun kwaliteiten te laten zien en/of een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. 
  



 
 

 2 

 
 

ONS AANBOD 

• een uitdagende baan bij een vermogensfonds dat sterk in ontwikkeling is; 

• een bijdrage leveren aan een programma met een droom; 

• het aantal uren dat je bij ons gaat werken is in overleg; 

• een jaarcontract met uitzicht op verlenging voor de looptijd van het programma; 

• afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris tot max.€ 2.523,- bruto per maand bij 
fulltime; 

• goede arbeidsvoorwaarden (onder andere 13e maand en 30 vakantiedagen bij 
fulltime invulling), aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheid om 
hybride te werken. 

 
MEER INFORMATIE 

Als je meer wil weten over onze organisatie kun je kijken op www.fnozorgvoorkansen.nl.  
 
REAGEREN 

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur je CV onder vermelding van ‘Sollicitatie 
programmaondersteuner Klein Geluk’ naar hr@fnozorgvoorkansen.nl. Het eerste gesprek 
plannen we in via Teams. 
 
 

http://www.fnozorgvoorkansen.nl/
mailto:hr@fnozorgvoorkansen.nl

