
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
De medewerker die wij zoeken is werkzaam bij de afdeling Inkomensondersteuning. Je werkt voor 
zowel de afdeling Inkomensondersteuning als voor de afdeling Re-integratie. Je wordt enthousiast 
van het meedenken over digitalisering en de uitvoering van verbeterprocessen. 
 
DIT GA JE DOEN: 
 Ondersteuning bij administratief werk, zoals post, loonkostensubsidie, bezwaar & beroep, 

facturatie. 
 Standaard correspondentie verzorgen. 
 Standaard beschikkingen verzorgen. 
 Uitdraaien maken uit het systeem, op verzoek en bij opgevraagde dossiers. 
 Nieuwe klanten en werkprocessen invoeren in het systeem. 
 Administraties en registraties bijhouden, zoals in het voortgangsregistratiesysteem. 
 Gegevens en (maand)overzichten uit administraties verwerken (zoals aantallen werkvoorraden 

en grootte caseloads in schema’s weergeven). 
 Diverse voorkomende administratieve werkzaamheden. 
 
HIERIN HERKEN JIJ JEZELF: 
 Je hebt een MBO werk- en denkniveau. 
 Je bent een organisatietalent en ziet niet op tegen administratief werk; Word en Excel hebben 

geen geheimen voor jou. 
 Je bent nauwkeurig en gaat zeer secuur met persoonsinformatie om. 
 Je instelling is flexibel en dienstverlenend. 
 Je beheerst de Nederlandse taal goed. 
 Je werkt gemakkelijk met systemen. 
 
WIJ BIEDEN: 
 Een fulltime job voor 36 uur per week. Invullen door twee parttimers is mogelijk. 
 Een fijne werksfeer in een gemotiveerd team. 
 Een salaris van maximaal 2904 euro; functionele inschaling is afhankelijk van opleiding en 

ervaring. 
 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals koop en verkoop van verlof, fietsenplan, 

premievrij pensioenopbouw, individueel keuzebudget en opleidingsfaciliteiten. 
 Een contract voor twaalf maanden met bij goed functioneren een verlenging/uitzicht op een vast 

dienstverband. 
 
BEN JIJ DE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIE WIJ ZOEKEN? SOLLICITEER! 
Stuur jouw brief en cv voor 9 januari 2021 via www.baanbrekers.org/solliciteer. Vermeld het 
vacaturenummer 20-35. Vragen? Bel of mail dan naar Marc van Hooijdonk, teamleider 
Inkomensondersteuning: 06 20 44 25 33 of marcvanhooijdonk@baanbrekers.org  

http://www.baanbrekers.org/solliciteer

