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Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs 
en educatie aan circa 6.000 studenten. Het 
Regio College ontwikkelt in partnerschap met 
de regionale omgeving uitdagende en 
effectieve beroepsopleidingen en taal-
trajecten. De studenten worden begeleid bij 
het ontwikkelen van hun talenten en het 
nemen van verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het 
leren een centrale plaats. Voor de ruim 500 
medewerkers zijn hart voor studenten, 
klantgerichtheid en resultaatgerichtheid 
belangrijke kwaliteiten.  
 » Je werk 
Als secretaresse Bestuurssecretariaat verricht 
je veelal voorkomende ondersteunende 
werkzaamheden voor het college van bestuur, 
de secretaris van college van bestuur, de raad 
van toezicht, de directeur van de dienst 
Bedrijfsvoering en teammanagers. Je voert 
o.a. alle voorkomende secretariële en  
organisatorische werkzaamheden uit, zoals 
het beheren van de agenda’s van het CvB, de 
secretaris CvB, directeur en teammanagers. 
Het onderhouden van (telefonische) contacten 
met in- en externe instanties en personen.  
 
Je ondersteunt bij vergaderingen: draagt zorg 
voor de secretariële, logistieke en 
organisatorische ondersteuning van 
vergaderingen die door het CvB en de 
secretaris worden belegd en het bewaken van 
de daaruit voortvloeiende afspraken. Je houdt 

actielijsten bij van managementteam- 
overleggen en projectbijeenkomsten. 
Daarnaast organiseer je bijeenkomsten en 
evenementen binnen het Regio College. Je 
verzorgt brieven en conceptteksten. Dit alles 
uiteraard in goede afstemming met collega’s 
waarmee je bijdraagt aan een soepel 
verlopend intern proces. 
 
Tot slot draag je zorg voor voorstellen voor 
evaluatie en bijstelling van de dienstverlening 
van het bestuurssecretariaat.  
 » Wij zoeken 
Je hebt minimaal mbo-4 werk- en denkniveau 
en een afgeronde secretariële opleiding. 
Tevens beschik je over aantoonbare, 
relevante ervaring met secretariële, 
administratieve werkzaamheden.  
 
Je hebt een positieve instelling, kunt goed 
samenwerken, bent betrokken en 
servicegericht. Je hebt een ondersteunende, 
dienstverlenende en proactieve enthousiaste 
houding. Je bent communicatief vaardig, o.a. 
door actief deel te nemen aan overleggen 
(zoals samenvatten en deelnemers wijzen op 
openstaande actiepunten). 
 
Je bent integer, resultaatgericht, nauwkeurig 
en je kunt goed plannen en organiseren. Je 
bent digitaal vaardig en op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen.   
 

» Wij bieden 
Wij bieden je een uitdagende functie bij een 
professionele organisatie en een betrokken 
team van collega’s. Het betreft in eerste 
instantie een tijdelijke aanstelling van een 
jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Het 
salaris bedraagt maximaal € 3.132,- bruto per 
maand (schaal 7 cao-mbo) bij een volledig 
dienstverband. Inschaling is afhankelijk van 
de relevante werkervaring die je meebrengt. 
Werken in het onderwijs biedt daarnaast 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 » Informatie en sollicitatie 
Voor informatie kun je je richten tot 
Frank de Graaf, secretaris college van 
bestuur, 06-12508988 of 
fdegraaf@regiocollege.nl. 
 
Herken je jezelf in het geschetste profiel stuur 
dan je sollicitatie uiterlijk 28 oktober a.s. 
per e-mail aan Wolthéra Hamaker, 
whamaker@regiocollege.nl   
 
Deze vacature wordt gelijktijdig extern en intern 
bekend gemaakt. 

 
Wij zijn een school die midden in de Zaanse 
samenleving staat. Onze studenten hebben een 
diverse achtergrond met ieder zijn eigen unieke 
talenten. We geloven dat we onze studenten het 
beste kunnen aanspreken met een team dat o.a. qua 
leeftijd, culturele achtergrond, arbeidsvermogen, 
gender en persoonlijkheid divers is samengesteld. 
Daarom streven we naar diversiteit in de teams.  De 
verschillen in mensen helpen ons nog beter 
onderwijs te geven!  
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Voor het college van bestuur (CvB) en de dienst Bedrijfsvoering zijn wij per direct op zoek  
naar een 

Secretaresse 0,8 – 1,0 fte 
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