
 

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 onderwijsinstellingen in het middelbaar 

beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 scholen in de mbo-sector, die 

bekostigd onderwijs aanbieden, aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van 

de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met 

deze belangenbehartiging. 

 

Op korte termijn zoekt de afdeling Bedrijfstakgroepen een: 

 

SECRETARESSE 

0,8 fte = 32 uren per week. 

 

Het gaat om de vacature van secretaresse voor drie onderwijsclusters van de bedrijfstakgroepen Voedsel, 

Groen en Gastvrijheid en ICT & Creatieve Industrie. 

 

Functieprofiel 

De secretaresse ondersteunt samen met beleidsadviseurs de mbo-scholen die betreffende opleidingen 

aanbieden en samen een bedrijfstakgroep vormen. Het bijdragen aan een bedrijfstakgroep bij de MBO Raad 

vereist een aantal kwaliteiten. Enerzijds vereist het kennis en vaardigheden met betrekking tot de interne 

processen en procedures van de MBO Raad en de aangesloten scholen in het mbo. Anderzijds gaat het om 

secretariële taken in brede zin. We vragen een flexibele en dienstverlenende instelling. Dat is een 

voorwaarde is om accuraat de taken uit te kunnen voeren en activiteiten te kunnen ondersteunen, zeker als 

deze ad hoc aan de orde zijn.  

 

Belangrijkste taken 

 Voorbereiden, organiseren en notuleren van bijeenkomsten. 

 Activiteiten plannen, voorbereiden, organiseren en afwerken. 

 (Project-)voortgang en informatie bewaken en vastleggen en documentatie tijdig verstrekken.  

 Bijdragen leveren aan het beheer van projectfinanciën. 

 Verschillende uit projecten voortkomende werkzaamheden. 

 Zorgdragen voor een goede communicatie binnen en vanuit de bedrijfstakgroep. 

Verdere vereisten: 

 Tenminste MBO+ werk- en denkniveau ondersteunt door een relevante opleiding 

(secretaresse/managementassistent); 

 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring; 

 Proactief, enthousiast, creatief en flexibel;  

 Vaardig met computers en internet. 

 

Wij vragen en bieden 

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt op fulltime basis minimaal € 2.041,00 en 

maximaal € 2.852,00 bruto per maand. Aanstelling geschiedt in eerste instantie op tijdelijke basis voor de 

periode van 1 jaar. 
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Meer informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kunt u vanaf maandag 22 mei 2017 contact opnemen met dhr. drs. 

H.G. (Erwin) Pierik, manager van de afdeling Bedrijfstakgroepen, telefoon: 06 – 50 27 26 67 of 

e.pierik@mboraad.nl. Voor meer informatie kunt u de website www.mboraad.nl raadplegen. 

U kunt uw sollicitatie tot dinsdagochtend 6 juni 2017 9.00 uur richten aan de MBO Raad, afdeling 

personeelszaken, mw. Diana Barbé, Postbus 2051, 3440 DB Woerden of e-mail: 

personeelszaken@mboraad.nl. 
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