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SECRETARESSE  (24 UUR) 

Gebiedscoöperatie O-gen zoekt een enthousiaste en klantgerichte secretaresse. 

Wie of wat is O-gen? 

Gebiedscoöperatie O-gen werkt met ruim 280 leden aan projecten in het landelijk gebied van de 

Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Leden zijn gemeenten, waterschappen, 

maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, ondernemers en particulieren. 

Samen willen we het landelijk gebied ontwikkelen: innovaties opstarten, projecten uitvoeren en 

resultaten behalen. Dit doen we op het gebied van landbouw, duurzame energie, sociale innovatie, 

cultuur en recreatie en natuurontwikkeling. 

Wat ga je doen? 

Als secretaresse bij O-gen ben je, samen met je collega-secretaresse, het visitekaartje van onze 

coöperatie en het eerste aanspreekpunt voor onze externe en interne contacten. Je neemt de 

telefoon aan, ontvangt bezoekers en verwerkt de in- en uitgaande post. Daarnaast bestaat een groot 

deel van je werkzaamheden uit het ondersteunen van de directeur en de medewerkers van O-gen bij 

de uitvoering van hun werkzaamheden. Denk aan het plannen en bewaken van afspraken, het 

uitvoeren van ondersteunende administratieve werkzaamheden en het uitzetten van acties. Je 

organiseert en notuleert desgevraagd vergaderingen, werkt correspondentie uit en houdt het 

Customer Relationship Management (CRM)-systeem up-to-date. Tenslotte lever je een actieve 

bijdrage aan het verder professionaliseren van het secretariaat. 

Wie zoeken we? 

Je hebt een afgeronde, relevante opleiding op minimaal MBO 4-niveau en tenminste 3 jaar 

werkervaring in een vergelijkbare functie. Je bent representatief, je kan goed zelfstandig werken en 

beschikt over computervaardigheden (Outlook en het Office-pakket). Daarnaast ben je:  

 Klantgericht; je weet de behoeften en verwachtingen van leden, klanten en collega’s te 

achterhalen en speelt hierop in. 

 Accuraat; je werkt nauwkeurig en bent in staat om te gaan met detailinformatie. 

 Aanpassingsvermogen; je schakelt snel en gemakkelijk tussen verschillende taken en 

prioriteiten. 

 Communicatief vaardig; je bent in staat om helder en eenduidig te communiceren, waarbij je 

de communicatiestijl aanpast aan de ontvanger. 

 Proactief; je signaleert kansen en problemen in een vroeg stadium en handelt hiernaar. 

 Integer; je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. 
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Wat bieden wij? 

Wij bieden je een afwisselende functie voor gemiddeld 24 uur per week in een kleine, groeiende en 

dynamische organisatie. Je werkt in ieder geval op de woensdag. Het salaris bedraagt tussen de            

€ 1.959,- en € 2.797,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur per week). Inpassing in de 

salarisschaal is afhankelijk van relevante werkervaring. De aanstelling is voor de duur van één jaar 

met mogelijkheid tot verlenging. Tot slot kom je te werken op een prachtig fort bij het Grebbelinie 

Bezoekerscentrum in Renswoude. Net even wat anders. 

Ben jij onze nieuwe secretaresse? Stuur dan uiterlijk 1 november aanstaande je cv en motivatie op 

naar info@o-gen.nl. Neem voor meer informatie contact op met Henriette van de Loosdrecht 

(Secretariaat) op telefoonnummer 033 - 277 63 90. Voor meer informatie over O-gen kijk je op 

www.o-gen.nl. Het navragen van recente referenties kan deel uitmaken van de procedure. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.o-gen.nl/

