
  

 
Secretariaatsmedewerker, HBO, fulltime (36-40 uur) 
 
Ons bureau, bestaande uit een klein team, is op zoek naar een proactieve en gedreven collega.  
Wij werken in opdracht voor (medisch) wetenschappelijke verenigingen. Kenmerkend zijn onze professionele 
en servicegerichte manier van werken en de plezierige, open en dynamische sfeer. Geen dag is hetzelfde, 
waardoor je als ondersteuner echt het verschil kunt maken! 
 
 
Inhoud werkzaamheden 
 
In deze functie dien je in staat te zijn zelfstandig correspondentie te verzorgen en binnenkomende telefoontjes 
en e-mail af te handelen. Het is belangrijk dat je communicatief sterk bent, zakelijk kunt communiceren en een 
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) hebt. 
 
Je bent (mede)verantwoordelijk voor het plaatsen van informatie en nieuwe artikelen op websites en in 
nieuwsbrieven en je levert een bijdrage aan de deelnemersregistratie en administratie rond de ca. 15 
cursussen, symposia en medische congressen die ons bureau jaarlijks organiseert. Daarnaast handel je diverse 
financieel administratieve werkzaamheden af. 
 
Flexibiliteit en stressbestendigheid zijn belangrijk in deze functie. Je houdt het overzicht, kunt snel schakelen, 
hebt oog voor detail en weet in je werkzaamheden prioriteiten te stellen. Onze ideale kandidaat is enthousiast, 
accuraat, heeft een proactieve werkhouding en weet van aanpakken. 
 
De functie-eisen op een rij: 

 Afgeronde relevante HBO opleiding (Office Management, Schoevers, HTRO etc.) 
 Relevante werkervaring 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
 Administratieve vaardigheden  
 Aantoonbare ruime ervaring met MS Office en vlotte typevaardigheid 
 Ervaring met notuleren is een pré 
 Representatief met zeer goede communicatieve vaardigheden 
 Fulltime functie voor 36-40 uur per week, aantal uren is niet bespreekbaar 
 Je woont in Haarlem of in de directe omgeving.  

Vanwege de centrumlocatie is er alleen betaalde parkeergelegenheid in de nabije omgeving.  
 

Voldoe je aan bovenstaande functie-eisen, heb je gevoel voor humor en kun je tegen een stootje? 
Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief, CV en pasfoto.   

 
Bij voorkeur directe indiensttreding. 
Het is niet zinvol om te solliciteren bij niet voldoen aan de functie-eisen. Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
Sollicitaties naar: 
Van Gijtenbeek secretariaatszaken en congresbegeleiding 
T.a.v. mevr. M.J. van Gijtenbeek 
Wilhelminastraat 13 zwart 
2011 VH  Haarlem 
m.j.vangijtenbeek@vangijtenbeek-haarlem.nl 
telefoon 023-5513016 
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