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Werken in de zorg: het is leuk werk, maar het is ook hard werken. 

Dat beseffen we. We vragen veel van onze medewerkers. Maar je 

krijgt er ook veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want 

dat is waar het werk om draait. Daarnaast vindt DeSeizoenen het 

belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen. Want ontwikkeling vinden 

we vanuit onze antroposofische visie voor iedereen belangrijk.  

Wat ga je doen? 
Je gaat professionele allround secretariële ondersteuning bieden 

aan onze teamcoördinatoren en orthopedagogen. Je maakt,  

bewaakt en coördineert diverse planningen voor hen. Je ordent en 

archiveert gegevens in (digitale) systemen. Je bent soepel in de 

communicatie, hebt gevoel voor cijfers, je kunt snel schakelen èn 

bent een ster in notuleren. 

Wat bieden wij? 
Wij investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling en 

kennisverbreding. Wij bieden een uitdagende functie waarin je 

veel verschillende talenten kwijt kunt en die je ook de 

mogelijkheid biedt voor een persoonlijke invulling.  

DeSeizoenen zoekt een ervaren:  

Secretarieel medewerker  
20 uur per week 

Bronlaak (Oploo) 
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Je treft een fijne werksfeer aan en fijne collega’s in een prachtige 

landelijke werkomgeving. De functie is conform CAO ingeschaald 

in FWG 35.  

Wat vragen wij van jou? 
Een afgeronde secretariële opleiding op niveau drie. Relevante 

werkervaring binnen de zorg is een pré. Je staat stevig in je 

schoenen, bent daadkrachtig en communiceert soepel met je 

collega’s. Daarbij verwachten wij dat je in staat bent solistisch te 

werken binnen het team van vier orthopedagogen en vijf 

teamcoördinatoren. Onze voorkeur gaat er naar uit dat je vijf 

ochtenden per week werkzaam bent.  

Interesse? Reageer dan! 
Wil jij ons beter leren kennen? Dan nodigen wij je van harte uit 

om vóór 29 oktober 2018 je interesse kenbaar te maken. Lotte 

Wolff, teamcoördinator,  ziet je  motivatie en curriculum vitae 

graag tegemoet op e-mail adres PenO@careshared.nl onder 

vermelding van ‘Secretarieel medewerker’.  

De eerste gesprekken zijn gepland op maandag 5 november 2018. 

Wil je eerst meer informatie over de functie, dan kun je met Lotte 

bellen op telefoonnummer 06-1589 4953. 

Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan op 

onze website www.deseizoenen.org.    
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