
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een  

TELEFONIST(E)/RECEPTIONIST(E) 
Vanwege het bereiken van het welverdiende pensioen van één van onze collega’s ontstaat er een 
vacature voor 20 uur per week voor een telefonist(e)/receptionist(e). Deze medewerker bedient de 
telefoon en zorgt voor het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers. Tevens verzorgt deze 
medewerker wat lichte administratieve werkzaamheden. In verband met toenemende agressie-
incidenten vraagt deze functie om een stevige persoonlijkheid.  
    

> DIT GA JE DOEN: 

 Receptie/telefoon 
Verantwoordelijk voor het behandelen van binnenkomende berichten en het ontvangen van 
bezoekers. Beantwoordt de telefoon tijdig en op correcte wijze. Noteert indien nodig 
boodschappen. Bedient de telefooncentrale. Verwijst indien nodig zelfstandig door naar 
functionarissen binnen de organisatie. 

 Correspondentie 
Schrijft inkomende en uitgaande correspondentie in. Gaat op juiste wijze om met bijzondere 
correspondentie, zoals geheim te houden gegevens, aangetekende stukken etc.  

 Administratieve werkzaamheden voor de afdelingen 
Verzorgt op verzoek correspondentie. Verricht op verzoek typewerkzaamheden. Draagt zorg 
voor het boeken van gewerkte uren.  

 

> WIJ VRAGEN: 

 Mbo werk- en denkniveau. 

 Kennis van gangbare administratieve applicaties. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 

 Representatief voorkomen. 
 

> WIJ BIEDEN: 

 Een dienstverband van 20 uur voor zes maanden.  
Bij goed functioneren is er uitzicht op een vast dienstverband.  

 Het salaris hangt af van opleiding en ervaring. Functieschaal volgens SBW: D2. 

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals fietsenplan, betaald 
ouderschapsverlof, koop/verkoop verlof. 

  



 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over Baanbrekers?  
Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Marc Been, Teamleider Automatisering, 0416 671551, 
marcbeen@baanbrekers.org 

Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 5 september a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  
Vermeld het vacaturenummer: 19-27. 

Wij vragen deze vacature gelijktijdig intern en extern uit.  
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

SW-medewerkers worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.  
De arbeidsvoorwaarden volgens de cao-Wsw blijven dan in deze functie van toepassing. 
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