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vacature BBL SECRETARESSE niveau 3 

Wil jij leren én werken voor een MBO diploma en zoek je werk bij een Provincie? 

 

Functie: BBL secretaresse niveau 3 / 4 

Werktijden: Kantoortijden 

Werklocatie: Provincie Drenthe, Assen 

Contract: 32uur per week werken, 1 dag naar school 

Start en einddatum: Start nieuwe schooljaar 

Niveau: 
Richting: 

MBO niveau 3 / 4 
BBL Secretaresse 

Arbeidsvoorwaarden: ABU cao is van toepassing – salaris op minimumloonniveau 

Omschrijving: De inlener is op zoek naar een enthousiaste kandidaat die als 
secretaresse wil  leren én werken. Hij/zij zal werkzaam zijn als 
administratieve en secretariële ondersteuner van het team Cultuur, 
Maatschappij en Vrijetijdseconomie (CMV). 
 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
Het opstellen van de agenda bij het portefeuillehoudersoverleg met 
de gedeputeerde. Dit houdt in onderwerpen en de daarbij behorende 
stukken verzamelen onder de teamleden. In overleg met de 
teamleider de agenda opstellen en met de bijlagen rondmailen. 
Daarnaast het op verzoek van de teamleden maken van afspraken, 
regelen vergaderruimte en catering voor team CMV en team ECO 
(economie) en het notuleren bij overleggen. 
Het assisteren en zelfstandig organiseren van bijeenkomsten met alle 
daarbij behorende werkzaamheden, zoals uitnodigingen versturen, 
lijst van genodigden bijhouden, ruimte en catering regelen, bezoekers 
ontvangen, digitaal archiveren van bijbehorende stukken.  

Selectie criteria: Het team is op zoek naar een kandidaat met een organisatorische 
vaardigheden en een sterke persoonlijkheid. Je voldoet verder aan de 
volgende criteria:  

 Proactieve houding 

 Mondeling en schriftelijke vaardig 

 Stressbestendig  

 Nauwkeurig kunnen werken 
In verband met het Actieplan Jeugdwerkloosheid is deze vacature 
geschikt voor jongeren < 27 jaar*. 

Bijzonderheden: GOA Publiek verzorgt de werving & selectie en detachering. Je gaat de 
opleiding tot BBL secretaresse niveau 3 volgen per aug/sept 2014. De 
opleiding wordt betaald door GOA Publiek gedurende de detachering. 
Wil je meer informatie over de opleiding en het beroep? 
Kijk dan op www.ecabo.nl 

Interesse? 
Contactpersoon bij deze  

Stuur een  CV & motivatie voor 21 mei naar harald@goapubliek.nl  
Harald Grasdijk, t: 050 700 13 23 – www.goapubliek.nl 
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