
PRO-ACTIEF, ENTHOUSIAST EN DAADKRACHTIG 
JE VAKMANSCHAP INZETTEN VOOR HET GOEDE DOEL  

 

Stichting Hamelhuys, centrum voor leven met en na kanker is op zoek naar jou! 

Management-assistant/Secretaresse 
16 – 24 uur per week 

De baan 
Als management-assistant/secretaresse ondersteun je de directeur-bestuurder van de 
stichting.  

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
• Secretariële en organisatorische werkzaamheden, waaronder o.a. agendabeheer, 
correspondentie, voorbereiding en verslaglegging vergaderingen, werkzaamheden rondom 
roosterbeheer, bewaking actiepunten, afhandelen telefoonverkeer, verwerking post; 
• Begeleiding stagiaires management-assistants.  
• Voorkomende administratieve werkzaamheden; 
• Ontvangen van gasten. 

Je werkt als een van de weinige betaalde krachten in een goed doel organisatie, waar 
vrijwilligers werkzaam zijn.  

En jij? 
• Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante opleiding op MBO-4 niveau 
(secretarieel – administratief of vergelijkbaar) 
• Je hebt kennis en relevante ervaring van automatiseringspakketten (o.a. Word, Excel, 
Office 365); 
• Je kiest ervoor om in een mensgerichte, kleine vrijwilligersorganisatie te werken en je werkt 
graag met mensen 
• Je hebt een proactieve, gastvrije en daadkrachtige werkhouding; 
• Je beschikt over een gezonde dosis energie en flexibiliteit; 
• Je bent representatief en hebt gevoel voor verhoudingen binnen de organisatie; 
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
• Je werkt zelfstandig, hebt een goed organisatievermogen, bent stressbestendig en kunt 
snel en makkelijk 'schakelen'. 

Wie zijn wij? 
Hamelhuys is een van de ruim 70 centra voor leven met en na kanker in Nederland. Wij zijn 
gevestigd in Groningen. Bij ons kunnen mensen die leven met en kanker en hun naasten op 
laagdrempelige wijze terecht voor lotgenotencontact, informatie, begeleiding en allerlei 
activiteiten.  

Ons aanbod 
We bieden je een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. We bieden je een 
gevarieerde baan in een kleine organisatie met hart voor de doelgroep. Je werkt met 
collega’s van diverse leeftijden en achtergrond in een hecht team. 

Ben je geïnteresseerd en enthousiast geworden en wil je meer weten over deze baan? 
Bel dan met Josje Hamel, directeur-bestuurder op telefoonnummer 06-34339384. 
 
Reageren? Mail je motivatie en CV naar info@hamelhuys.nl 


