
 

 
 

   
 

 

Ten behoeve van SGE Werkt en DSP Training is SGE per 1 juni 2018 op zoek naar een 

 

Secretaresse 
 

Het dienstverband bedraagt 24 uren per week  

 

 

De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd ter ondersteuning van de Directeur en van de 

collega’s van SGE Werkt en ter ondersteuning van DSP training. 

 
Functie-inhoud SGE Werkt, www.sgewerkt.nl: 
Doel van de functie is het verrichten van (medisch) secretariële werkzaamheden en daarmee 
behandelmedewerkers ondersteunen.  
De belangrijkste taken daarbij zijn:  

 Het opstellen en verwerken van offertes, correspondentie en stukken;  

 Het organiseren en ondersteunen van multidisciplinaire overleggen;  

 Het vastleggen van verschillende administratieve zaken in de zorgadministratie; 

 Het te woord staan van cliënten en verwijzers; 

 Het verzorgen van inkomende en uitgaande post; 

 Het begeleiden en bewaken van administratieve processen binnen SGE Werkt; 

 Is het aanspreekpunt voor opdrachtgevers van SGE Werkt. 
 
Functie-inhoud DSP Training, www.dsp-zorg.nl: 
Doel van de functie is het logistiek ondersteunen van DSP-Training en daarmee zowel de manager 
als trainers ondersteunen. 
De belangrijkste taken daarbij zijn:  

 Het maken van een (half) jaarplanning; 

 Het onderhouden van contacten met betrokkenen (trainers, locaties, verwijzers, deelnemers 
en inhoudelijk betrokkenen); 

 Ondersteunen in stuurinformatie / kwartaalrapportages / verzamelen van feedback t.b.v. 
PDCA-cyclus; 

 Verantwoordelijk voor de volledige organisatie en administratieve processen rondom 
trainingen (alle werkzaamheden voor, tijdens en na trainingen). 

 

Wij zoeken een enthousiaste collega die:  

 naast een opleiding op middelbaar niveau ook een secretariële opleiding heeft genoten 
(Schoevers of soortgelijk); 

 affiniteit met 1e lijnszorg; 

 werkervaring heeft in bovengenoemde taken als secretarieel/administratief medewerkster, 
telefoniste/receptioniste en/of als secretaresse, bij voorkeur in de zorgsector; 

 beschikt over aantoonbare en uitstekende beheersing MS Office (met name Word, Excel, 
Outlook) en het elektronisch patiëntendossier; 

 nauwkeurig, gestructureerd, zelfstandig en in teamverband kan werken; 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft; 

 klantvriendelijk, integer, stressbestendig, daadkrachtig en resultaatgericht is. 
 

  



 

Wij bieden: 

Het salaris is afhankelijk van jouw opleiding, kennis en werkervaring en bedraagt minimaal € 2.191,- 

en maximaal € 2.882,- conform de CAO Gezondheidscentra functiegroep 5, 8% vakantietoeslag en 

6% eindejaarsuitkering, diverse secundaire arbeidsvoorwaarden en opname in het Pensioenfonds 

Zorg en Welzijn. 

 

Informatie 

Voor inlichtingen over de vacature en de functie kunt u contact opnemen met Robert Hazenberg,  

tel. nr. 06-15329662 of r.hazenberg@sge.nl. Eventuele vragen en/of sollicitaties zullen vertrouwelijk 

worden behandeld. 

 

Solliciteren:  

Een motivatiebrief en curriculum vitae kunnen gericht worden aan de afdeling HRM. Solliciteren op 

deze vacature kan tot 26 maart 2018. De sollicitatie kan digitaal verstuurd worden via www.sge.nl, Klik 

op ‘Werken bij SGE’ > ‘Solliciteren’. 

 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid gaat de 

voorkeur uit naar een interne kandidaat.  

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.sge.nl/

