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Datum ingang beschrijving: 1 januari 2020 

Afdeling: Algemene Zaken 

Is verantwoording verschuldigd aan: directeur-bestuurder 

 

Doel van de functie 

Het verlenen van (secretariële) ondersteuning aan de directeur-bestuurder, MT, bestuurssecretaris en 

personeelsadviseur en verantwoordelijk voor de facilitaire zaken in de organisatie. 

 

Resultaatgebieden en verantwoordelijkheid 

1. Secretariële 

ondersteuning 

directeur-bestuurder 

a)   Zorgen voor het plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden    op 

secretarieel en administratief gebied voor de directeur-bestuurder. 

b)   Fungeren als projectsecretaresse voor bestuurlijke projecten.  

2. Vergaderorganisatie 

en –uitvoering bestuur 

en MT  

a) Zorgen voor het plannen, organiseren en notuleren van MTB-vergaderingen en 

Bewonersraadvergaderingen (in overleg met de manager Wonen). 

b) Het in overleg met de bestuurssecretaris toezien op de uitvoering van de acties 

uit de MTB-vergaderingen. 

c) Opstellen en bewaken van de jaarplanning van overlegstructuren. 

d) Zorgen voor het werkarchief en statisch archief.  

3. Ondersteuning 

bestuurssecretaris en 

personeelsadviseur 

a) Ondersteunen van de bestuurssecretaris voor de RvC, directeur-bestuurder en 

MT.  

b) Ondersteunen van de  personeelsadviseur op (in ieder geval) het gebied van de 

personeelsadministratie.  

4. Facilitaire zaken a) Zorgen voor de externe beveiliging van het kantoorgebouw. 

b) Verantwoordelijk voor het interieur en de (facilitaire) middelen van/binnen het 

kantoorpand.  

c) Coördineren en uitvoeren van de facilitaire ondersteuning bij vergaderingen en 

bijeenkomsten. 

 



 

Werk- en denkniveau 

MBO+ werk- en denkniveau. Zie verder de functiewaardering.  

Van de functionaris wordt verwacht dat hij ook zelf verantwoordelijkheid neemt inzake het bijblijven op het 

vakgebied. 

 

Kenmerkende functiecompetenties 

1. Onderhandelen 

2. Plannen en organiseren 

3. Samenwerken 

4. Organisatiesensitiviteit 

 

Algemene onderdelen van de functie 

1. Tot de functie-uitoefening behoren voorts die zaken waarvan de medewerker in redelijke wijze kan  

verwachten dat die deel uitmaken van de functie.  

2. Voor de bevoegdheden geldt de procuratieregeling. Voor zover niet beschreven heeft de functionaris de  

bevoegdheden die vanzelfsprekend behoren bij de functie. 

3. De functionaris zorgt voor naleving van het bedrijfsbeleid, de integriteitregeling en voor de functie relevante  

procedures en instructies. 

4. De functionaris draagt bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen onder meer door vervanging en  

ondersteuning van collega’s, signaleren van in het oog springende zaken en meedenken over 

optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden. 

 

Specifiek kenmerk van de functie 

1. De functionaris is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en handelt hiernaar. 

2. Voor deze functie gelden verschoven arbeidstijden als bedoeld in de CAO. 

 


