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Stichting Eigenwijks is per direct op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste  

medewerker Balie en Beheer (24 uur per week) 

Voor de versterking van ons hechte team in Geuzenveld zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste, flexibele medewerker voor balie en het beheer.  

Als balie en beheer medewerker bij Eigenwijks ontmoet je elke dag vele en diverse mensen. 

Je verwelkomt bezoekers op een enthousiaste, klantvriendelijke manier. Wij zoeken iemand 

die met veel plezier het visitekaartje is van onze organisatie en raad weet met een functie 

waarbij gastvrijheid en vriendelijkheid een belangrijk onderdeel zijn van de werkzaamheden.  

Wat zijn je werkzaamheden 
 

 Je beantwoordt de vragen van bezoekers en geeft de juiste informatie. 

 Het beantwoorden van de telefoon. 

 Het zorgdragen van inkomende post. 

 Het beheren en beantwoorden van mails 

 Administratieve werkzaamheden zoals het invoeren van de aanvragen in ons 
zaalreserveringssysteem. 

 Je bent verantwoordelijk dat de zalen en het pand er netjes uitzien 

 Verzorgen van koffie en thee. 

 Bijhouden van voorraadbeheer. 

Wij vragen 

 

 MBO werk- en denkniveau 

 Flexibel in verband met onregelmatige werktijden (weekend- en avonduren) 

 Zelfstandig kunnen werken. 

 Om kunnen gaan met verantwoordelijkheid.  

 Probleemoplossende en positieve werkhouding 

 Goede sociale en communicatieve vaardigheden 

 Ervaring in het werken met bewoners met een grote diversiteit is een pre 

 Goede kennis van en ervaring in het gebruik van de computer, in het bijzonder 

Outlook, Word en Excel. 

Wij bieden 

Een dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar in een prettige werkomgeving binnen een 

team met enthousiaste collega’s. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao Sociaal 

Werk (schaal 3 of 4). 

 

Interesse? 

E-mail je CV met motivatiebrief naar vacature@eigenwijks.nl. Bel of mail met Ahmed Afkerin, 
teamleider Geuzenveld en Slotermeer (06 – 33 31 96 83, ahmed@eigenwijks.nl) als je meer 
informatie over de functie wilt hebben. 

Solliciteer uiterlijk tot en met zondag 8 maart 2020. 
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