DIRECTIESECRETARESSE
(32-36 uur)
WAT GA JE DOEN?

In deze functie ben jij de ondersteuner en het eerste
aanspreekpunt van onze directeur.
Je coördineert de afspraken van de directeur, maakt
en bewaakt planningsoverzichten, handelt
correspondentie correct en tijdig af en onderhoudt de
bijbehorende contacten. Je zorgt voor de organisatie
van MT-vergaderingen: voert agendaoverleg;
verzamelt en distribueert de benodigde stukken;
verstuurt uitnodigingen; verzorgt de verslaglegging en
bewaakt de voortgang van besluiten en afspraken.
Je organiseert diverse in- en externe bijeenkomsten en
draagt mede zorg voor de interne communicatie van
directeur en MT naar de organisatie. Je plant en
organiseert ook de vergaderingen van de Raad van
Toezicht, inclusief het voorbereiden van de agenda en
het samenstellen van vergaderstukken. Verslaglegging
van deze vergaderingen en het bewaken van acties en
archivering behoren ook tot je taak.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
Werk dat er echt toe doet en waar je het verschil
kunt maken.
Een grote diversiteit aan collega’s: we streven naar
een divers personeelsbestand.
Aandacht voor jouw talentontwikkeling.
Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te
werken.
Een individueel keuzebudget van circa 19% van je
bruto salaris dat je vrij kunt besteden aan de
beschikbare doelen passend bij jouw persoonlijke
wensen.
Het salaris is conform de cao Sociaal Werk schaal 8
maximaal € 3.961- bruto per maand (bij 36 uur per
week).
Een dienstverband van 1 jaar met uitzicht op
verlenging.

WIE BEN JIJ?
Je bent een doortastende, proactieve en flexibele directiesecretaresse die
werkervaring heeft in een soortgelijke functie en uitblinkt in organiseren.
Dienstverlening en gastvrijheid is voor jou vanzelfsprekend. Om deze functie goed
te kunnen vervullen is het essentieel dat je goed kunt prioriteren, dat je snel
schakelt en overzicht behoudt.
Je hebt gevoel voor verhoudingen en je bent integer. Je hebt kennis van en ruime
ervaring met Office 365 en beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Daarnaast heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift en heb je uitstekende communicatieve vaardigheden.

WAT DOET HET UAF?
Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals
en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit doen we al sinds 1948.
Jaarlijks adviseren, begeleiden en ondersteunen we gemiddeld 3.800 vluchtelingen
tijdens hun opleiding en of loopbaan.
Wij zijn een deskundige en sociale organisatie. Bij ons zet je jezelf in om écht een
verschil te maken. Dit doe je samen met ongeveer honderd collega’s. Wij geloven
in het talent van vluchtelingen en vinden dat hun kennis en vaardigheden moeten
worden benut. Samen met onderwijsinstellingen, gemeenten, het bedrijfsleven én
onze donateur, maken wij de weg vrij voor hun professionele ontwikkeling.

ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Dan nodigen we je van harte uit om zo spoedig mogelijk jouw motivatie en
cv te sturen naar sollicitaties@uaf.nl. Vermeld daarbij het vacaturenummer
2022-07. Voor vragen kun je terecht bij Ditte Schat, HR manager op tel:
0641242485 of via mail: ditte.schat@uaf.nl.

