
 

 

Vacature Administratief medewerker (32uur) 

“Samen kom je verder”. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en ben jij de administratieve duizendpoot 
waar wij naar op zoek zijn? Lees dan snel verder! 

Wat ga je doen? 
Als administratief medewerker heb je een veelzijdig takenpakket. Je biedt secretariële, administratieve en 
organisatorische ondersteuning aan de leidinggevende en medewerkers van de afdeling zodat zij hun werk 
goed kunnen uitvoeren. Tijdens een dag op kantoor ben jij onder andere bezig met het actief beheren van de 
agenda en behandel je de post en verzorg je de correspondentie. Daarnaast houdt je je bezig met de 
cliëntadministratie. Je vraagt indicaties aan bij verwijzers, controleert en bewaakt tijdigheid en juistheid van 
binnenkomende indicaties.  

Je bent eerste aanspreekpunt en het visitekaartje van het bedrijf. Je levert de juiste informatie en je kunt snel 
schakelen als er iets tussendoor komt. 1 x per kwartaal maak je de nieuwsbrief waarin je collega’s op de hoogte 
worden gebracht over alle nieuwtjes van de afgelopen tijd. Ook houd je de website bij.  

Wie zijn wij? 

Het Samenhuis is een kleinschalige en veilige thuishaven voor kinderen en jongeren die soms moeite hebben 
om hun weg te vinden in de wereld. Welke oorzaak dat ook heeft, we zijn ervan overtuigd dat iedereen met 
echte aandacht en veiligheid verder komt in het leven. Binnen en buiten het gezin. 

Naast jongeren en kinderen voor wie het leven minder makkelijk is, zijn wij er ook voor gezinnen waar 
opvoeden niet vanzelf gaat. Dat kan komen door een beperking, een nare situatie op school of thuis, of een 
combinatie van oorzaken. Soms heb je in het leven hulp nodig. Bij Het SamenHuis wordt deze hulp in 
verschillende vormen geboden. Met ongeveer 60 betrokken en bekwame collega’s werken we gezamenlijk aan 
optimale zorg. De Berkenhof dient ook als huisvesting van het kantoorpersoneel waaronder de 2 administratief 
medewerkers.   
 
Wie ben jij? 

• Jij beschikt over minimaal een MBO 4 werk- en denkniveau met ruime werkervaring; 

• Je bent een collega die goed kan samenwerken, je bent flexibel, klant- en servicegericht en pro-actief.  

• Bovendien heb je doorzettingsvermogen en kun je zelfstandig werken; 

• En je bent punctueel, nauwkeurig en precies;  

• Je maakt je snel diverse systemen eigen; 

• Kennis en ervaring van (jeugd)zorg is een pré!  
 
Wat bieden wij? 
Een gave dynamische werkplek waar een informele sfeer heerst en je werkt met een superleuk team. Het is 
een flexibele functie met ruimte en aandacht voor eigen ontwikkeling. Je krijgt bij ons een jaarcontract. 

Alle voorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg met salariëring in schaal 5. Daarnaast bieden we een 
tegemoetkoming in zorg- en reiskosten, eindejaarsuitkering à 8,33% èn vakantiegeld. 



Sollicitatieprocedure 
Stuur je motivatie en CV vóór 30 september 2021 naar info@cbphetsamenhuis.nl. Ben je enthousiast maar heb 
je nog vragen over de vacature dan kun je contact opnemen met de afdeling HR, Natalie Malewicz tel. 050 - 30 
59 200. Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de aanstellingsprocedure. 

 

 
 


