
 
BBL Frontoffice medewerker  

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

*De oprichting van GOA Publiek is mogelijk gemaakt vanuit het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen en vanuit 

de Versnellingsagenda (REP/ZZL) van de provincie Groningen. 

Functie: Medewerker frontoffice  

Werktijden: kantoortijden 

Werklocatie: Onderwijsinstelling in Groningen  

Contract: 24-32 uur per week, 1 dag per week opleiding  

Startdatum: September 2018, middels een proefplaatsing van twee maanden 

Niveau en richting Deze vacature is een afspraakbaan in combinatie met de 2- jarige BBL-
opleiding Dienstverlening Breed (uitstoom richting secretariaat en 
receptie) of de opleiding Office Support niveau 3.   

Arbeidsvoorwaarden: ABU cao is van toepassing 

Omschrijving: De medewerker frontoffice verricht werkzaamheden binnen de 
(service)balie voor medewerkers, studenten en bezoekers. Het is een 
‘levendige’ werkomgeving, waarbij er wel veel ruimte is voor begeleiding 
en ondersteuning door de backoffice medewerkers 

Kerntaken: 

• Verbind klanten door binnen de organisatie, intern 
(studenten/docenten) en soms extern. 

• Tentamens in ontvangst nemen en archiveren in postbak. 
• Eenvoudige post verzorging. 
• Kantoorartikelen, meegeven en eventueel ook bestellen. 
• Uitgifte van uitrijkaarten. 
• Kopieerwerk. 
• Ondersteunen bij evenementen 
• Scannen presentielijsten studenten 
• Informatiescherm bijhouden 
• Werken met Topdesk/bestellen bloemen/Evenementen 

uitzetten/ storingen invoeren. 
• Sleutels uitlenen 
• Mail servicepunt bijhouden 

 

Selectiecriteria: · Representatief en verzorgd 
· Open houding 
· Klantvriendelijk en kan goed omgaan met vragen 
· Spreekvaardigheid in de Nederlandse en (voorkeur) Engelse taal. 

Bijzonderheden Wanneer je voor de combinatie leren en werken kiest zal de GOA Publiek 
officieel je werkgever worden en de opleidingskosten betalen. Voor meer 
informatie over werken en leren via de GOA Publiek vind je op de volgende 
website: http://www.goapubliek.nl/ 
 
De opleiding en boeken wordt betaald door GOA Publiek gedurende de 
detachering. Een intakegesprek bij een ROC is onderdeel van de 
selectieprocedure. De vacature sluit zodra er voldoende kandidaten 
geselecteerd zijn.  
 

Interesse? 
Contactpersoon: 

Stuur een  CV en motivatie naar info@goapubliek.nl  
Kijk voor meer info op www.goapubliek.nl  
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