
 

VACATURE  Office Assistant (12 uur p.w.) 

Over SWO 

Stichting Welzijn & Ondersteuning werkt vanaf 1998 aan het welzijn van inwoners uit de 

gemeente Drimmelen. Met een klein team van professionals en een groot aantal vrijwilligers 

timmert SWO flink aan de weg en is actief op het terrein van welzijn, wonen, zorg, inkomen en 

vervoer. Wij zijn per 1 februari 2021 op zoek naar een: Office Assistant. 

Functieomschrijving 

Als Office Assistant ben jij dé ondersteuning van het team van SWO. Je voert routinematig 

secretariële werkzaamheden uit en zorgt ervoor dat collega’s hun werk goed kunnen doen. Je 

werkt nauw samen met de front-office medewerker en neemt haar taken waar op vrijdagochtend 

aan de receptie.  

De vacature is voor 12 uur per week. Vrijdagochtend is een vereiste, overige dagen in overleg.  

Wat ga je doen: 

* Verzorgen van nieuwsbrieven 

* Het bijhouden van de website 

* Het insturen/accorderen van artikelen weekblad 

* Posters/flyers maken (conform sjabloon in Publisher) 

* Agendabeheer 

* Verzorgen van mailing 

* Voorbereiding van bijeenkomsten/cursussen 

* Facilitaire werkzaamheden 

* Scanwerkzaamheden 

* Postverwerking 

* Telefonie/ontvangst receptie 

Je werkt in teamverband en bent ook inzetbaar voor andere voorkomende werkzaamheden 

binnen SWO. 

 

  



Functie-eisen 

Om voor deze functie in aanmerking te komen heb je ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt 

affiniteit met de welzijnssector. Je bent servicegericht (ziet werk en neemt dit uit handen), 

nauwkeurig, beschikt over een probleemoplossend vermogen en je kan goed omgaan met 

feedback. 

 

Daarnaast beschik je over: 

* MBO werk- en denkniveau; 
* Kennis van relevante office applicaties; 
* Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
 
En ben je: 
 
* Digitaal vaardig 
* Stressbestendig en klantgericht;  
* Representatief ;  
* Integer en betrouwbaar; 
* Sociaal vaardig, empathisch en kan je jezelf goed mondeling en schriftelijk uitdrukken;  
* In staat om in teamverband optimaal te kunnen functioneren;  
* Accuraat en zelfstandig.  
 

 
Wat wij bieden 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. 

Wij bieden in eerste instantie een contract aan van drie maanden, met uitzicht op verlenging.  

 
Belangstelling? 

Reageren op deze vacature kan tot woensdag 20 januari aanstaande via 
vacature@swodrimmelen.nl. 
 
Sollicitaties zonder CV en motivatie worden niet in behandeling genomen.   
 
De selectiegesprekken vinden plaats in week 4.  
 
Voor meer informatie kun je via het telefoonnummer 0162-45 18 94 contact opnemen met  
Sandra van den Nieuwenhuijzen (personeelszaken) of Saskia Wijlaars (Management Assistente).  
 
 

 


