
 

 

Rijnmond Dokters is de coöperatieve vereniging die huisartsen in de regio Rijnmond ondersteunt op het 

gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, digitale zorg, ICT en diverse andere 

zorg gerelateerde programma’s. De leden van Rijnmond Dokters zijn ruim 350 huisartsen en 

huisartsenorganisaties die in de praktijken en wijken zorg leveren aan hun patiënten. Het is een organisatie 

van, voor en door huisartsen. De lijnen zijn kort en de ondersteuning zo praktisch mogelijk.  

 

Rijnmond Dokters heeft een eigen uitvoeringsorganisatie met drie werkmaatschappijen vanuit waar 

ondersteuning wordt geleverd. In totaal werken ruim 120 medewerkers bij Rijnmond Dokters en meer dan 

100 ketenpartners. 

 

Wij zijn een snelgroeiende organisatie. Onze activiteiten breiden zich in een rap tempo uit en daarom 

neemt de behoefte aan ondersteuning toe. Om die reden zijn wij op zoek naar een ervaren en 

enthousiaste 

Management assistent / secretaresse 
24-32 uur per week 

Wat wij zoeken 
Ons secretariaat bestaat momenteel uit een management assistent, een secretarieel medewerker en een 

directiesecretaresse. Met elkaar ondersteunen zij de leden van ons Management Team en de Directie. 

Wij zoeken naar iemand die goed past binnen het bestaande team. 

 

In deze functie verricht je samen met je collega’s uiteraard alle voorkomende secretariële 

werkzaamheden. Met elkaar zorgen jullie ervoor dat alles op rolletjes loopt. 

 

Wat deze functie vooral leuk en interessant maakt, is dat je ook een belangrijke rol vervult bij het 

organiseren en bijwonen van allerlei vergaderingen en bijeenkomsten, zowel op ons kantoor als 

daarbuiten. Daarnaast ben je een luisterend oor voor de mensen waarvoor je werkt en wordt je inbreng 

erg op prijs gesteld. Je hebt een grote mate van vrijheid om deze functie op je eigen manier invulling te 

geven. Bovendien is geen enkele dag  hetzelfde bij ons en dat maakt het lekker afwisselend. Omdat het 

soms flink hectisch is bij ons op kantoor, bestaat ook de mogelijkheid om werkzaamheden die de nodige 

concentratie vragen, thuis uit te voeren. Natuurlijk in overleg met je directe collega’s en 

leidinggevende(n). 

 

Wij zoeken iemand die 
• Ruime ervaring heeft als management assistent  

• Proactief, stressbestendig en servicegericht is 

• Een dienstverlenende instelling heeft 

• Over het vermogen beschikt om zelfstandig de juiste verbanden te 
leggen 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 

• Goede communicatieve vaardigheden heeft in woord en geschrift 

• Initiatiefrijk en doortastend is als de situatie daarom vraagt 

• Accuraat en nauwkeurig werkt en het overzicht bewaart 

• Er geen bezwaar heeft om af en toe buiten de reguliere kantoortijden te 
werken 

 



 

 

Maar bovenal zoeken wij een enthousiaste en fijne nieuwe collega! 
 

Wij bieden 
• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling 

• Schaal 7 conform cao huisartsenzorg. Inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding 

• Reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering conform cao Huisartsenzorg 

• Interne nascholingen omtrent jouw vakgebied. Gratis en geaccrediteerd 

• Thuiswerkregeling 

 

Informeren en solliciteren 
Meer informatie? Neem contact op met Ilze van der Klift, HR-adviseur. Tel: 010-7501500 

of stuur uw brief inclusief CV aan: i.vanderklift@rijnmonddokters.nl 
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