
WonenBreburg zoekt een: 

 

Medewerker Bestuurssecretariaat  
 

 

Wij zoeken een medewerker Bestuurssecretariaat (22 uur per week) 

 

Ben jij die kei die aan iets begint en geen rust heeft voor het tot in de puntjes geregeld is? Die 

bewaakt dat iedereen doet wat hij of zij moet doen, en daarin zelf het onberispelijke voorbeeld 

geeft? Dan zoeken wij jou! WonenBreburg is op zoek naar een medewerker Bestuurssecretariaat 

die de secretaris Bestuur en de manager Juridische Zaken ondersteunt. De functie biedt zeer veel 

variatie en vraagt om een uitstekend organisatietalent.  

 

Wat ga je zoal doen?  

Als spin-in-het-web ondersteun je bij de voorbereiding van belangrijke vergaderingen, zoals die 

van het bestuur en die van de raad van commissarissen. Daarbij hoort bijvoorbeeld het (mee) 

opstellen van de agenda’s, de correspondentie verzorgen en notulen en verslagen op de juiste 

manier ordenen en opslaan. Je beheert het secretariaat van de stichting WonenBreburg. 

Daaronder vallen onder andere de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en de corporate 

informatie op onze website en intranet. Dit alles doe je op een soepele manier, als een echte 

regisseur van dit proces. Dit vereist dat je goed kunt samenwerken. Soms zet je anderen aan het 

werk, en soms ga je zelf aan de slag. Zolang jij maar de procesgang bewaakt en hier en daar een 

duwtje kunt geven als dat nodig is. Door jouw achtergrond en hands-on mentaliteit staan jouw 

processen als een huis en lever je altijd kwaliteit. 

 

 

Wat neem je mee? 

Een hbo-opleiding zodat je de inhoud van documenten en afspraken op waarde kan schatten. 

Ruim voldoende werkervaring zodat je jezelf en anderen goed kan organiseren, en goede 

communicatieve vaardigheden. Maar bovenal een flinke dosis enthousiasme, zodat je snel aan 

de slag kunt. 

 

Wat levert het op?  

- Voldoening: haal je uit het zorgen dat alles soepel blijft draaien; 

- Uitdaging: zit in het feit dat je dingen slim aanpakt, efficiënt en effectief organiseren 

onder tijdsdruk. 

- Afwisseling: vind je terug in je takenpakket, iedere dag is anders. 

- Flexibiliteit: je verdeelt 22  uur per week over 4 of 5 dagen. 

- Salaris: Schaal H van de CAO Woondiensten 

 

Wil je reageren?  

Reageer uiterlijk vóór 20 januari 2021 via de website van WonenBreburg. Voeg je motivatie en 

cv toe. De eerste gesprekken vinden plaats op 27 januari 2021. Voor meer informatie over de 

functie bel je met Léon Stok (manager Juridische zaken) op 06-50663047. 


