
 

Samen maken we de ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke omgeving voel jij je thuis? Vaak zijn dat plekken die herkenbaar zijn. Een aantrekkelijke leefomgeving 

is in balans en inspireert. Om dat zo te houden en te maken, geeft Het Oversticht elke plek aandacht: sinds 

1925 onafhankelijk, deskundig en creatief. 

 

Voor ons adviesteam zijn wij op zoek naar een: 

 

 

 

 

 

Samen met je collega zorg je voor de administratieve verwerking van de adviesaanvragen van onze 

opdrachtgevers. Je houdt de deadlines scherp in het oog en zorgt ervoor dat alle adviezen die adviseurs 

opstellen, op tijd worden afgehandeld. Je hebt contact met interne en externe opdrachtgevers. 

 

Je bent verantwoordelijk voor: 

 Een correcte administratieve verwerking van adviezen. 

 Het bewaken van termijnen.  

 De verwerking en controle van de juiste gegevens in de systemen. 

 

Wat vragen we van onze nieuwe collega? 

 Je hebt een mbo-werk- en denkniveau, minimaal twee jaar werkervaring en kunt je goed uitdrukken in de 

Nederlandse taal. 

 Je beheerst relevante softwareprogramma’s / MS Office. 

 Verder verwachten we van je dat je klantgericht en accuraat bent; het fijn vindt om samen te werken en 

mee te denken, om zo een zo goed mogelijk resultaat te behalen.  

 

Wat bieden wij? 

Een inspirerende en uitdagende werkomgeving, een goede werksfeer met fijne collega’s en een salaris in 

overeenstemming met de gevraagde opleiding, ervaring en de zwaarte van de functie.  

 

 

Administratief medewerker 
 20 uur per week 



De vacature is voor 20 uur per week waarbij je de middagen werkt. Het betreft een tijdelijk dienstverband van 

een jaar. Het Oversticht kent een eigen arbeidsvoorwaardenreglement en pensioenregeling.  

 

Interesse? 

Je kunt je reactie met motivatie en cv uiterlijk maandag 26 februari a.s. mailen naar 

personeelszaken@hetoversticht.nl, t.a.v. mevrouw Henriëtte Verheyen, o.v.v. vacature administratief 

medewerker.  

De 1e gespreksronde staat gepland op 7 of 8 maart. De 2e gespreksronde staat in de week van 12 maart a.s. 

gepland. Een assessment maakt deel uit van onze sollicitatieprocedure en staat gepland voor 19 of 20 maart 

a.s. Ten slotte vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats op 26 maart a.s. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henriëtte Verheyen (teammanager) via 038-4213257 of kijk 

op onze website www.hetoversticht.nl.   

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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