
 
 

Vacature In- en Extern  
V2021-39 

 
OlmenEs zoekt een 

 
Directiesecretaresse/Management assistent 36 uur (m/v) 

 

Vanwege zwangerschapsverlof zoeken we een directiesecretaresse/ management assistent die ons 
tijdelijk wil ondersteunen. De startdatum is 1 december, maar als je eerder kunt beginnen dan zou 
dat fijn zijn, de einddatum is 15 april 2022. 
 
Vanuit deze tijdelijke functie kun je een belangrijke bijdrage leveren OlmenEs verder te ontwikkelen. 
Je ondersteunt de directeur/ bestuurder, faciliteert de Raad van Toezicht en je zorgt voor een goede 
uitvoering van de communicatietaken. 
 
De organisatie  
OlmenEs is een  woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. 
OlmenEs heeft de ervaring en overtuiging dat het leven in een veilige en vertrouwde gemeenschap 
voorziet in de behoefte van hun bewoners. Juist de samenhang in wonen, werken, 
cultureel/religieuze en vrijetijdsactiviteiten maakt OlmenEs bijzonder en onderscheidend. Binnen de 
setting van woon- en werkgemeenschap, waarin ‘het gewone leven’ de boventoon voert, vindt 
professionele begeleiding en behandeling plaats. Op dit moment zijn we volop in ontwikkeling 
teneinde de teams zelf organiserend te laten functioneren conform visie en beleid van OlmenEs. 
 
Zorgvisie 
OlmenEs verleent zorg op basis van een antroposofische zorgvisie en werkt vanuit de kernmotieven 
ontwikkeling en verbinding. Deze zijn in alle facetten van de organisatie herkenbaar. Naast de 
zorgvisie zijn deze kernmotieven ook terug te vinden in het medewerkersbeleid, de managementstijl, 
besturingsfilosofie en de positionering van OlmenEs in de maatschappelijke omgeving. 
 
De kernopdracht in deze functie 
In deze dynamische functie is jouw kerntaak het uitvoeren van het bureaumanagement ten behoeve 
van de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht. Tijdens jouw aanwezigheid ben je tevens 
verantwoordelijk voor: 

• Organiseren van diverse activiteiten, zoals de kerstmarkt, nieuwjaarsreceptie en de opendag. 

• Plannen, ondersteunen en notuleren van verschillende overleggen. 

• Opstellen en redigeren van bestuursverslag. 

• Redactie van de Fluitelier (kijk op https://www.olmenes.nl/nieuwsbulletin). 

• Plaatsen van advertenties. 

• Bijhouden website, social media en overige online platformen. 
 
Gewenste competenties 

• Je kunt goed prioriteiten stellen en overzicht bewaren. 

• Je bent gewend om te werken met een hoge mate van zelfstandigheid en je hebt een proactieve 
houding. 

• Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig en kunt foutloos schrijven. 

• Je bent een positief ingestelde persoonlijkheid die initiatiefrijk is en denkt in mogelijkheden. 

• Je durft beslissingen te nemen en je beschikt over een sterk organisatorisch vermogen. 

https://www.olmenes.nl/nieuwsbulletin


 
• Je hebt affiniteit met de doelgroep en zorgt dat je op de hoogte bent van relevante 

ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. 
 
Wat neem je mee? 

• Je beschikt mimimaal over een relevante afgeronde MBO opleiding niveau 4. 

• Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de functie van directiesecretaresse of 
management assistent. 
 

Wat kun je van OlmenEs verwachten? 

• Een prettige en inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief.  

• Ruimte om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van OlmenEs. 

• Een werkplek in een prachtige natuurlijke omgeving. 

• Een rijk cultureel leven voor bewoners en medewerkers. 

• Gedeeltelijk thuiswerken is in overleg mogelijk. 

• Kinderopvang op het terrein. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een tijdelijk contract van 1 december 2021 (indien mogelijk eerder) tot en met 15 april 
2022 voor 36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Voor 
deze functie geldt een voorlopige salarisindeling in FWG 45. 
 
Informatie en reactie 
Een uitgebreide functiebeschrijving is op te vragen bij de HR afdeling via HR@olmenes.nl. Voor 
nadere informatie over de functie kun je ook contact opnemen met Tamara Klokker, per mail: 
Tamara.klokker@olmenes.nl of via telefoonnummer: 06 821 815 83.  
 
Heb je interesse in deze functie dan kun je reageren door jouw motivatiebrief, voorzien van een 
actueel CV, te mailen naar HR@olmenes.nl t.a.v. Rob de Breij. 
 
Solliciteren kan tot maandag 25 oktober a.s. De sollicitatiegesprekken vinden op donderdagochtend 
28 oktober plaats. 
 
Voordat we tot aanstelling overgaan vragen we twee referenties op. Bij aanstelling is het 
overhandigen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben bij gelijke 
geschiktheid voorrang. 
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