
 
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale 
werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

 

MEDEWERKER ARCHIEF  
Je houdt je binnen het team archief bezig met informatiebeheer; zowel analoog als digitaal. 

Baanbrekers bevindt zich nu midden in de transitie naar het niet alleen digitaal beheren van 

informatie, maar ook het opnieuw kijken naar rollen en verantwoordelijkheden. Je gaat werken in 

een team bestaande uit een coördinator en een andere collega ‘medewerker archief’.  Ook is er 

regelmatig ondersteuning van mensen die werkervaring op komen doen in jouw team. 

 

> TAKEN: 

De medewerker archief beheert de informatie, zodat deze toegankelijk wordt gemaakt, blijft en 

gebruikt kan worden zolang daar behoefte aan is. Dit vraagt om een doordachte manier van beheer. 

 

Verder behoren tot het takenpakket onder meer:  

 Inscannen van papieren documenten en deze toevoegen aan ons digitale programma Corsa; 
 Postontvangst en postverwerking; 
 Scannen van uitgaande documenten; 
 Controleren van gescande documenten in Corsa Capture; 
 Registreren van documenten in Corsa d.m.v. koppeling Suite; 
 Registreren in Corsa en doorsturen naar behandelaars van de digitale post;  
 Opbergen en bijwerken van het tijdelijke papieren archief in dozen (dagdozen); 
 Verzorgen van de uitgaande post van alle afdelingen; 
 Oppakken van alle voorkomende uitzoek- en archiefwerkzaamheden; 
 Selecteren van de bestanden die dienen voor bewijs en verantwoording; 
 Beheren van de beheer- en zoekinstrumenten en zorgen dat informatie duurzaam bewaard 

blijft. 
 
> WIJ VRAGEN: 
 
De medewerker die wij zoeken:  

 heeft ervaring en kennis van informatiebeheer, met name op het gebied van archief bij 
gemeenten; 

 heeft werkervaring binnen het Sociaal Domein en specifiek de Patricipatiewet is een pre; 
 is een enthousiaste collega die overzichtelijke te werk gaat; 
 heeft een relevante mbo-opleiding; 
 is integer en zelfstandig.  

  



 
 

 

> WIJ BIEDEN: 
 

 Een fulltimebaan (36 uur per week) vooralsnog voor de duur van twaalf maanden, met 
uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.  

 Salarisschaal 6 (maximaal 2.904 bruto per maand bij een volledige werkweek). Inschaling is 
mede afhankelijke van opleiding en ervaring.  

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het individueel keuzebudget, 
betaald ouderschapsverlof, koop/verkoop verlof.  

 

> MEER WETEN? 

 Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Angeline Grootswagers, 06-

41672669, angelinegrootswagers@baanbrekers.org.  
 

> SOLLICITEREN? 

 Stuur je brief en CV vóór 19 april via www.baanbrekers.org/solliciteer. Vermeld het 
vacaturenummer: 21-13. 

 
Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
 

http://www.baanbrekers.org/
http://www.baanbrekers.org/solliciteer

