
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

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

MANAGEMENTASSISTENT  
1,1 fte (te verdelen over 2 personen) 

De huidige managementassistent heeft een dienstverband van 0,9 fte en werkt al vele jaren, naar 
volle tevredenheid, voor de directeur van Baanbrekers. We gaan nu een team bouwen van drie 
medewerkers die ook gaan werken voor de drie managers. Het is de bedoeling dat het team samen 
de onderlinge vervanging regelt bij afwezigheid. Zie jij het als een uitdaging om de directeur en de 
drie managers maximaal te ontzorgen en te ondersteunen? Ben jij initiatiefrijk, accuraat, 
stressbestendig, flexibel en integer? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 
Functie-inhoud:  

• Je verricht samen met twee collega’s secretariële en administratieve werkzaamheden voor 
de directeur en de drie managers. 

• Je zorgt voor de telefoonafhandeling, agendabeheer, emailbehandeling en ontvangst van 
bezoekers. Ook zorg je voor de volledigheid van vergaderstukken en plaats je deze in de 
vergadertool (ibabs). 

• Verder zorg je voor een accurate administratieve behandeling en archivering van stukken en 
zaken die betrekking hebben op onder meer het managementteam, de ondernemingsraad, 
het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Je organiseert vergaderingen en bereidt 
deze procesmatig voor. Waar nodig notuleer je vergaderingen. 

 

De managementassistent heeft het volgende profiel: 

• Een relevante mbo-opleiding (b.v. secretaresse of managementassistent). 

• (Meerjarige) secretariële ervaring. 

• Kennis van de programma’s Word, Outlook, Excel en ibabs. 

• Je bent een open, assertieve, vrolijke en integere persoonlijkheid. 

• Je bent proactief en hebt een initiatiefrijke en oplossingsgerichte instelling, van nature denk 
je mee in mogelijkheden. 

• Je werkt gestructureerd en nauwkeurig, accuratesse en discretie zijn eigenschappen die je op 
een natuurlijke wijze tot uiting laat komen. 

• Je bent stressbestendig en combineert flexibiliteit met resultaatgerichtheid. 

• Je kunt goed samenwerken en bent een teamspeler. 

• Je bent duidelijk, transparant en investeert in de relatie. 

• Je kunt omgaan met conflictsituaties en blijft klantvriendelijk. 

• Je hebt zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

 
 
 



 

 

 

Wij bieden: 

• Een duobaan voor totaal 40 uur per week. 

• Salarisschaal 7 (ambtelijk), mede afhankelijk van opleiding en ervaring. 

• Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, 
fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze Budget en premievrij pensioen). 

• Een aanstelling voor 12 maanden, met bij goed functioneren een verlenging, met mogelijk 
uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Belangstelling? 

Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org. 
 
Wil je meer weten over deze functie? Bij vragen kun je contact opnemen met Jacqueline 
Ravensbergen, 0416 67 10 12 of per mail jacquelineravensbergen@baanbrekers.org. 
 
Wil je solliciteren? Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je 
belangstelling te tonen. Je kunt reageren tot en met 22 juni via www.baanbrekers.org/solliciteer 
Vermeld het vacaturenummer: 21-24. 

 
 

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

http://www.baanbrekers.org/
mailto:jacquelineravensbergen@baanbrekers.org
http://www.baanbrekers.org/solliciteer

