
 

 

Profiel 
De Junior Bestuursondersteuner is iemand die enthousiast en nieuwsgierig is en die goed kan 
schakelen. Een ondersteuner die de dingen die hij hoort en ziet kan omzetten naar activiteiten en 
naar beleidsvoorstellen. De Junior Bestuursondersteuner is een persoon die kritisch is en de 
communicatieve vaardigheden heeft om hier tactisch mee om te gaan. Hij haalt er voldoening uit 
om onderwerpen diepgaand te onderzoeken om vervolgens met oplossingen te komen die de 
organisatie verder helpen. In de functie van Junior Bestuursondersteuner is het van belang dat je 
procesgericht kunt werken en dat je ook enthousiast wordt van het opstellen van regelingen en 
beleidsstukken en de implementatie hiervan. 
 
Resultaatgebieden 
1. Verrichten en voorbereiden van ondersteunende werkzaamheden bij organisatie brede 

onderwerpen. 
2. Ambtelijk secretaris OR 
3. Ondersteuning en vervanging Directiesecretaresse bij afwezigheid en drukte 

 
Plaats in de organisatie 
De Junior Bestuursondersteuner maakt onderdeel uit van het team Bestuursondersteuning en 
wordt rechtstreeks aangestuurd door de Bestuurssecretaris. 
 
Relaties 
De Junior Bestuursondersteuner heeft voornamelijk contacten binnen de organisatie. 
 
Takenpakket 
 
Ondersteuning bij organisatie brede onderwerpen 

- Werkt mee aan strategische beleidsdocumenten en organisatie brede documenten, bereidt 
deze mede inhoudelijk voor en bewaakt de redactie hiervan 

- Signaleert inhoudelijke en procesmatige knelpunten bij de realisatie van deze documenten 
- Neemt deel aan projectgroepen en/of werkgroepen 
- Zorgt voor dossiervorming t.b.v. de Klachtencommissie 
- Voert ondersteunende werkzaamheden uit ten behoeve van de (vergaderingen van de) 

RvC, 
Bestuur/directie en het MT 

- Voert ondersteunende werkzaamheden uit ten behoeve van de implementatie van diverse  
beleidsonderwerpen en taken in de organisatie 

 
Ambtelijk secretaris OR 

- Ondersteunt de OR bij het opstellen van adviezen, instemmingszaken en initiatief 
voorstellen 

- Ondersteunt bij de bewaking van wetten, procedures en afspraken betreffende 
medezeggenschap 

- Organiseert, agendeert en zorgt voor de verslaglegging van vergaderingen van de OR 
 
Ondersteuning en vervanging Directiesecretaresse bij afwezigheid 
 
  



 

 

Competenties 
- Enthousiast en vasthoudend 
- Nieuwsgierig 
- Kritisch 
- Betrouwbaar 
- Organisatiesensitiviteit 
- Kwaliteitsgericht 
- Procesgericht 
- Zelfstandig 
- Communicatief vaardig 

 
Ervaring 

- MBO+/HBO werk en denkniveau 
- Kan zelfstandig adviezen schrijven  
- Aantoonbare communicatieve vaardigheden 
- Aantoonbare kwaliteiten op het gebied van directieondersteuning 

 
De functie is ingeschaald conform de CAO Woondiensten in schaal H. 
 
We zoeken iemand voor 32 uur per week. 
 
Heb je vragen over deze vacature? Neem gerust contact op met Jacoliene Maat of Jolanda 
Hengeveld via 0513 635 735.
 

 


