
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’ 

 

Werken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt? 

 

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs 

aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en 

onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. 

 

Ter ondersteuning van het directie- en bestuurssecretariaat zijn we op zoek naar een: 

 

Secretaresse directie- en bestuurssecretariaat  32 - 40 uur per week  (0.8 - 1.0 fte) 

 

Fulltime heeft de voorkeur, een arbeidsduur vanaf 32 uur is bespreekbaar. 

 

Functieprofiel 

Binnen het directie- en bestuurssecretariaat werk je samen met de collega die de rechterhand is van de 

voorzitter. Jij gaat werken als de rechterhand van de directeur. Jullie dienen elkaars werkzaamheden te kunnen 

overnemen. Als secretaresse van de directeur krijg je te maken met secretariële taken in brede zin. Het is 

daarom belangrijk dat je flexibel en dienstverlenend bent. Het ene moment werk je binnen vastomlijnde 

processen, het volgende moment heb je te maken met een ad hoc situatie die van jou vraagt om adequaat, 

accuraat en doortastend activiteiten te ondersteunen. 

 

Je stelt je actief en grondig op de hoogte van activiteiten en lopende zaken waarmee de directeur en voorzitter 

zich bezighouden. Je weet welke secretariële werkzaamheden je moet uitvoeren en je neemt daarin ook 

initiatief. Werken op dit secretariaat betekent dat je zeer complex agendabeheer als een uitdaging beschouwt. 

Hierbij weet je de toegang tot de directeur en de voorzitter goed te kanaliseren. Andersom voel je goed aan 

hoe je anderen in opdracht van directeur en voorzitter in beweging kunt krijgen. Je bent vaardig in het 

voorbereiden en notuleren van vergaderingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.  

 

Wat zijn je belangrijkste taken? 

 Agendabeheer van in het bijzonder de directeur en in voorkomende gevallen de voorzitter. 

 Voorbereiden, organiseren en notuleren van bijeenkomsten. 

 Plannen, voorbereiden, organiseren en afwerken van zeer uiteenlopende activiteiten. 

 Het in goede samenwerking bijdragen aan een goede communicatie binnen het verenigingsbureau en 

naar externe belanghebbenden. 

 

Aan welke eisen geef je invulling? 

 Je hebt een mbo-plus werk- en denkniveau, bij voorkeur ondersteund door een relevante opleiding 

(managementassistent/directiesecretaresse) en ten minste 6 jaar relevante werkervaring. 

 Je bent zeer vaardig met het Microsoft Office-pakket waaronder Excel. Ervaring met SharePoint en 

Dynamics 365 is een pré. 

 Je bent in staat om snel en radicaal agenda’s om te gooien en te faciliteren bij snel wisselende prioriteiten; 

 Je weet wat werken in een bestuurlijk-politieke omgeving inhoudt, die soms ook een beroep doet op 

flexibiliteit die verder gaat dan 9 tot 5. 

 Je hebt politieke en bestuurlijke sensitiviteit, bent proactief, inventief, flexibel en stressbestendig. 



Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

Wij vragen en bieden 

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt op fulltime basis minimaal € 2.691,00 en 

maximaal € 3.609,00 bruto per maand (schaal 8). We vinden het belangrijk dat medewerkers hun talenten 

blijven ontwikkelen. We bieden daarom verschillende mogelijkheden aan om aan je eigen ontwikkeling en 

loopbaan te werken vanuit de principes en mogelijkheden van een kleinschalige (ca. 110 medewerkers) 

professionele organisatie. 

 

Wil je meer weten? Heb je belangstelling om te solliciteren? 

Voor meer informatie kun je de website www.mboraad.nl raadplegen. Ben je echt nieuwsgierig geworden? 

Bel of mail met Paul Oomens, directeur, via telefoon 0634 – 255 102 of per e-mail: p.oomens@mboraad.nl  

Je kunt jouw sollicitatie middels een uitgebreid cv en bondige motivatiebrief tot donderdagmorgen 17 mei 2018 

10.00 uur richten aan de MBO Raad, aan de afdeling HRM, Postbus 2051, 3440 DB Woerden of per e-mail: 

hrm@mboraad.nl (voorkeur). 
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