Stichting Amstelland Zorg of beter gezegd StAZ is de regionale eerstelijns organisatie in de regio Amstelland
waartoe de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouderkerk behoren. De organisatie heeft als doel
om de huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken en andere eerstelijns zorgverleners te verbinden en te
ondersteunen bij het bieden van wijk- en persoonsgerichte zorg en te vertegenwoordigen richting de overige
ketenpartners. Daarin werkt zij nauw samen met de bestaande wijksamenwerkingsverbanden in de regio.
De organisatie is begin dit jaar opgericht en bestaat uit een klein team van enthousiaste en gedreven
medewerkers. In de afgelopen maanden zijn diverse ontwikkelingen met elkaar in gang gezet en worden
projecten uitgevoerd om de zorg in de regio te verbeteren. Daarbij wordt actief de samenwerking gezocht met
de andere partijen die betrokken zijn bij gezondheid en welzijn van de inwoners van Amstelland.
Om ons verder te helpen met het realiseren van onze ambitieuze agenda en doelen zijn wij op korte termijn op
zoek naar een:

Office Manager/Secretaresse
(24 uur – 32 uur)
Wij zoeken een gedreven en enthousiaste Office Manager/Secretaresse met organisatietalent en een hands-on
mentaliteit. Als Office Manager/Secretaresse kun je soepel omgaan met een grote diversiteit aan vragen van je
collega’s en de gasten die we regelmatig bij StAZ ontvangen. Je voelt je verantwoordelijk voor een goed
georganiseerde kantooromgeving en je bent flexibel inzetbaar en weet de juiste prioriteiten te stellen. Je bent
accuraat, beschikt over goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden, en je kunt zowel zelfstandig
als in teamverband werken.
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
- Het verrichten van administratieve, secretariële, organisatorische en coördinerende werkzaamheden
ten behoeve van directie en bestuur.
- Ondersteuning bieden bij interne en externe communicatie w.o. het zorg dragen voor websitebeheer
en content management, het bewaken van de huisstijl en het opstellen van interne en externe
nieuwsuitingen en –brieven.
- Facilitaire taken en werkzaamheden.
- Administratieve werkzaamheden zoals ondersteuning bieden aan de financiële administratie
(inkoopfacturen checken/boeken) en personeelsadministratie.
Gewenste vaardigheden en functie eisen
- Directiesecretaresse/ management- assistent opleiding op minimaal MBO-niveau 4 en minimaal vijf jaar
werkervaring.
- Je toont initiatief, bent proactief en denkt mee;
- Je bewaakt deadlines en je zorgt dat alles geregeld en voorbereid is;
- Je bent betrouwbaar en discreet, staat stevig in je schoenen en werkt accuraat
- Je legt makkelijk verbanden en bent stressbestendig;
- Representatief en enthousiast;
- Affiniteit met financiën en HR processen;
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Salaris en arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Huisartsen. Het betreft een functie
van minimaal 24 uur en maximaal 32 uur. Aanstelling is op basis van een jaarcontract met intentie tot
verlenging voor onbepaalde tijd. De secretaresse/ officemanager ontvangt hiërarchisch leiding van de
algemeen directeur.
Meer informatie of solliciteren
Wil je deel uitmaken van een enthousiaste en betrokken team bij een innovatieve en ambitieuze organisatie en
wil je ons helpen met de realisatie van onze plannen dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren.
Sollicitatiebrief en CV kan gemaild worden naar:
admin@amstellandzorg.nl . De reactietermijn is tot en met 30 juni 2020.

