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OPEN VACATURE – BBL SECRETARESSE NIV 3/4 

Wil jij leren en werken op MBO niveau bij een publieke instelling?  

 

Functie: BBL secretaresse / managementassistent  

Werktijden en locatie: Kantoortijden, werklocatie Groningen 

Niveau: 
Richting: 

MBO niveau 3 /4  
Secretaresse / managementassistent  

Startdatum:  
Contract: 
Arbeidsvoorwaarden: 

april 2016 
24-32uur per week, contract tot juli 2017 
ABU cao is van toepassing, inschaling op minimumloonniveau 

Werkzaamheden: 
 

Binnen de gemeente Groningen zijn alle bedrijfsvoering werkzaamheden 

in één organisatie ondergebracht. Deze organisatie heet Shared service 

Center (SSC). Binnen het SSC zijn alle secretariële taken binnen één 

afdeling onderbracht. De 15 secretaressen ondersteunen in teamverband 

managers, directeuren en projecten. In totaal zijn er 4 teams.  

 Je komt te werken bij het team dat ondersteuning biedt voor o.a. de 

directeur HRM, Financiën en de managers Financiën en Inkoop.  

De werkzaamheden die behoren bij de functie van BBL secretaresse zijn; 

 agendabeheer 

 telefoneren en mailcorrespondentie 

 postverwerking en archiveren 

 afspraken inplannen  

 notuleren bij vergaderingen 

 ondersteuning van teammedewerkers 

 overige administratieve werkzaamheden 
 

Selectiecriteria: 
 

We zoeken iemand die van aanpakken weet, openstaat om te leren en 
hier zelf in wil investeren. Daarbij ben je enthousiast en herken je de 
volgende eigenschappen: 

 Je hebt een proactieve houding 

 Je bent klantvriendelijk 

 Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling 

 Je kan goed samenwerken 

 Je staat stevig in je schoenen 
 
In verband met het Actieplan Jeugdwerkloosheid is de vacature geschikt 
voor jongeren tot en met 26 jaar. 

Bijzonderheden: 
 

GOA Publiek verzorgt als detacherende organisatie de werving en selectie 
voor de sollicitatiegesprekken. De opleiding wordt betaald door GOA 
Publiek gedurende de detachering. 

Reacties naar: Stuur je CV en motivatie naar info@goapubliek.nl 
Op basis hiervan wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. 
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