
 

 

Vacature Management/HR assistent 
vanwege ziektevervanging – 12-16 uur p.w. 
 
Stjoer 
Stjoer gelooft in herstel en persoonlijke ontwikkeling voor iedereen. Stjoer ondersteunt 
mensen met een sociale- en psychische kwetsbaarheid bij het (her)ontdekken van hun 
eigen mogelijkheden en talenten. Stjoer ziet de mens en kijkt verder dan een diagnose, 
indicatie of label. 
 
Op deze manier draagt Stjoer bij aan een inclusieve samenleving voor mensen met een 
sociale- en psychische kwetsbaarheid, gaan we eenzaamheid tegen, maken we mensen 
mentaal veerkrachtiger en geven we mensen de mogelijkheid om hun leven in te vullen 
zoals zij graag willen. 
 
Wat ga je doen? 
Als management/HR assistent ben je de rechterhand van de directeur. Jij verricht 
secretariële activiteiten voor de directeur en verzorgd de personeelszaken.  
 
Werkzaamheden zijn onder andere: 

- Organiseren bestuurs- en teamvergaderingen 
- Notuleren bij bijeenkomsten/vergaderingen 
- Voorbereiden (beleid)notities 
- Bieden van administratieve en procedurele ondersteuning 
- Up-to-date houden HR systemen 
- Ondersteunen bij allerhande relevante personeelszaken 
- Ondersteunen bij uitvoering plan van aanpak RI&E  

 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een enthousiaste management/HR assistent die: 
 

• feeling heeft met onze doelgroep 
• makkelijk kan schakelen tussen verschillende werkzaamheden 
• initiatief neemt en van een uitdaging houdt 
• structuur kan aanbrengen in eigen werkzaamheden 
• beschikt over organisatorische vaardigheden 
• beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 
• over HBO werk- en denkniveau beschikt 
• in ieder geval op dinsdag beschikbaar is 
• per direct beschikbaar is 

  



 

 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden je: 
 

• een tijdelijk dienstverband voor de duur van de vervanging van 12-16 uur per 
week. De verwachting is dat dit minimaal drie maanden zal zijn, mogelijk langer. 

• een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 2.395,- en 
maximaal € 3.428,- (functieschaal 6 Secretaresse 3, cao sociaal werk) bruto per 
maand bij een 36-urige werkweek. 

• naast het salaris kan je gebruik maken van het Individueel Keuzebudget (IKB). 
• aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals, een laptop, mobiele 

telefoon en werktijden in overleg. 
 
Interesse om bij Stjoer aan de slag te gaan? 
Je kunt op deze vacature reageren t/m donderdag 1 december 2022. Een sollicitatiebrief 
met CV kun je sturen naar vacatures@stjoer.frl t.a.v. Erik Blank. Gesprekken vinden 
plaats op maandagmiddag 5 december en/of woensdagmiddag 7 december. 
 
Meer informatie over de vacature kun je verkrijgen via Erik Blank, directeur Stjoer, via  
06 – 124 718 45 of eblank@stjoer.frl.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


