
 
 

 

Office manager (12-20 uur/week) 

 

Wie zijn wij? 

Kubuszorg biedt mensen met diverse problematieken (psychisch, psychiatrisch, LVB, ASS, 

verslaving in herstel etc.) persoonlijke begeleiding op maat. Met professionele medewerkers 

begeleiden we onze cliënten in onze woonhuizen of vanuit de individuele thuissituatie in 

Elst, Andelst en omgeving. In verband met de versterking van ons team op kantoor, zijn wij 

op zoek naar een nieuwe collega. 

Kubuszorg helpt de cliënten zich voor te bereiden op een zelfstandig leven binnen de 

samenleving. De cliënt staat als persoon centraal en niet de beperking. Hierbij vormen 

welzijn, eigen woonruimte, inkomen, een sociaal netwerk en zelfstandigheid de einddoelen. 

Wat ga je doen? 

• Voorbereiden, organiseren, notuleren en bewaken van planning en actiepunten van 
de directie en incidenteel van management; 

• Coördineren van werkzaamheden, prioriteiten stellen (eventueel in afstemming met 
het management) en voortgang bewaken; 

• Zelfstandig afhandelen van vragen van de directie en externen; 
• Planning en agendabeheer, afspraken en meetings plannen; 
• Opstellen van (concept-)teksten voor notities en brieven en uitwerken van 

rapporten, verslagen en presentaties; 
• Archiveringswerkzaamheden; 
• (Logistiek en organisatorisch) office management. 
• Personeelsadministratie  

Je levert een bijdrage in ondersteunende en organisatorische zaken. Je werkt zowel 

zelfstandig als in teamverband en je bent verantwoordelijk voor de rapportages en een 

goede overdracht naar collega’s.  

Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het resultaat, de kwaliteit van de 

begeleiding, deskundigheid en ontwikkeling van de begeleiding van Kubuszorg. 

Dit verwachten wij van jou 

Een zelfstandige, proactieve en doortastende Office manager voor optimale ondersteuning 
van de directie en het management. Deze Office manager moet vooral de bestuurder 
‘ontzorgen’ zodat zij effectief haar functie uit kan voeren en geeft zelfstandig secretariële, 
administratieve en organisatorische ondersteuning aan het management. Wij zoeken een 
kandidaat met een sterke persoonlijkheid die als een spin in het web fungeert. 

• Afgeronde HBO of MBO opleiding secretaresse of office manager/management 
assistent; 



 
 

• Goede computervaardigheden en affiniteit met geautomatiseerde systemen; 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Aantoonbare en relevante werkervaring; 

Gedragscompetenties/Vaardigheden: 

• Organisatietalent; 
• Accuratesse; 
• Flexibel en servicegericht; 

Dit bieden wij jou 

• Een uitdagende baan met veel zelfstandigheid en mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling.  

• Een parttime functie met een contract van 12 tot 20 uur per week, afhankelijk van 

jouw wensen, bij een mooi zorgbedrijf waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. 

Het aantal uren is bespreekbaar en kan op termijn uitgebreid worden. 

• De arbeidsvoorwaarden zijn  conform de CAO gehandicaptenzorg. Het salaris wordt 

in overleg bepaald, rekening houdend met o.a. opleiding, leeftijd en werkervaring. De 

functie is ingeschaald in FWG 40 of 45, met een maximum van € 3.452 bij een 

fulltime dienstverband. Het betreft in aanvang een arbeidsovereenkomst voor één 

jaar, met de intentie om het dienstverband te verlengen. 

Wil je meer weten? 

Voor meer informatie over deze vacature kun je met ons contact opnemen per mail naar 

Kitty Bos, directie bij Kubuszorg, via k.bos@kubuszorg.nl of telefonisch op 0481-700218. 

Meer informatie over Kubuszorg vind je op www.kubuszorg.nl 

Heb je interesse en wil je solliciteren?  

Dan ontvangt Kubuszorg graag jouw gegevens op info@kubuszorg.nl . Stuur ons je 

curriculum vitae met motivatiebrief toe en misschien kunnen wij je verwelkomen in ons 

team! We zien je sollicitatie graag tegemoet.   
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