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» Je werk 

Als secretaresse verricht je veelal 

voorkomende administratieve werkzaam-

heden. Je draagt onder andere zorg voor de 

interne verspreiding van stukken en verwerkt 

in- en externe post. Daarnaast bereid je 

bijeenkomsten en vergaderingen 

administratief, logistiek en facilitair tot in de 

puntjes voor. Je werk bestaat ook uit het 

verzamelen, verwerken en opbergen van 

gegevens.  

 

Je verzorgt de notulen van vergaderingen, je 

bent verantwoordelijk voor agenda beheer, 

intern en externe telefoon en je stelt brieven 

en conceptteksten op. Dit alles uiteraard in 

goede afstemming met collega’s waarmee je 

bijdraagt aan een soepel verlopend intern 

proces. 

 

Om het secretariaat volledig bemand te 

hebben, zijn de werkdagen al vastgesteld op 

de maandag en woensdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Wij zoeken 

Onze voorkeur gaat uit naar een interne 

kandidaat die het leuk vindt om de overstap te 

maken naar een andere functie binnen het 

Regio College of de functie van secretaresse 

wilt combineren met zijn of haar huidige 

functie. 

 

Je hebt minimaal MBO+ werk- en denkniveau 

en beschikt over ervaring met diverse 

administratieve werkzaamheden. De 

Nederlandse taal beheers je uitstekend, zowel 

mondeling als schriftelijk. Je hebt cijfermatig 

inzicht en bent goed ingewerkt in Word, Excel 

(en eventueel OneNote). Je bent 

klantvriendelijk, standvastig en representatief. 

Bovendien heb je een dienstverlenende en 

proactieve werkhouding. Je werkt nauwkeurig 

en zelfstandig en bent altijd in staat om een 

stap verder te denken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Wij bieden 

Het betreft een vaste functie. Het salaris 

bedraagt maximaal € 2714,00 bruto per 

maand (schaal 6 cao mbo) bij volledig 

dienstverband.. 

 

» Informatie en sollicitatie 

Voor informatie en vragen kun je een mail 

sturen naar 

secretariaatdiensten@regiocollege.nl. Ook 

wanneer je twijfels hebt over een definitieve 

overstap. We zorgen ervoor dat er contact 

met je wordt opgenomen.  

 

Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 23 augustus 

2019 per e-mail richten aan 

secretariaatdiensten@regiocollege.nl. 

 

In de week daarop volgend worden de 

gesprekken gepland.  

 

De vacature staat alleen intern uit. 

Mobiliteitskandidaten hebben voorrang in het 

proces.  
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Voor het gezamenlijk bestuurs- en diensten secretariaat zijn wij per schooljaar 2019-2020 op 

zoek naar een: 

Secretaresse (0,4 fte) 
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