
Sociaal werkbedrijf IW4 in Veenendaal 
is voor de ondersteuning van de algemeen directeur op zoek naar een enthousiaste collega die het 
leuk vindt om uiteenlopende secretariële werkzaamheden te verrichten. Interesse? Bekijk dan de 

volledige functieomschrijving en reageer! 
 

Directiesecretaresse 
32-36 uur per week 

 
Wat ga je doen? 
 
Binnen je takenpakket vallen onder andere: 
 

• Het uitvoeren van het secretariaat ten behoeve van de algemeen directeur, het bestuur van 
de GR en de Raad van Commissarissen 

• De algemeen directeur ondersteunen bij de uitvoering van zijn dagelijkse werkzaamheden 

• Agendabeheer 

• Het zelfstandig opstellen van notities en brieven 

• Leidinggeven aan medewerkers van de receptie 

• Beoordelings- ontwikkelings- en functioneringsgesprekken voeren met jouw medewerkers 

• Archiefwerkzaamheden verrichten en het beheren/bewaken van het directiearchief 

• De afhandeling van in- en uitgaande post/e-mail 

• Het voorbereiden van de agenda’s en vergaderstukken ten behoeve van de vergadering van 

het managementteam, het bestuur van de GR en de Raad van Commissarissen. Daarbij het 

notuleren van deze vergaderingen 

• Het organiseren en/of coördineren geheel of gedeeltelijk van bijzondere (organisatie brede) 

bijeenkomsten 

• Overige secretariële, administratieve werkzaamheden. 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een afwisselende, zelfstandige functie binnen een informele, leuke organisatie. 

• Salaris volgens cao Gemeenten, schaal 8 

• Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%. 

• Een organisatie die volop in ontwikkeling is (ook letterlijk: we zitten midden in een 
verbouwing!) 

• Enthousiaste en gezellige collega’s 

• Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling 

• Bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband. 
 
Wat verwachten we van jou? 

• Relevante vakopleiding, bij voorkeur een afgeronde (directie)secretariële MBO opleiding 

• Aanvullende opleidingen en/of trainingen op het gebied van communicatie is een pré 

• Ruime ervaring met secretariële werkzaamheden, ook in de zelfstandige positie van 

directiesecretaresse 

• In staat om informatie op een aantrekkelijke en toegankelijke wijze te presenteren 

• Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en het kunnen 

leidinggeven aan enkele medewerkers 

• Discretie met betrekking tot vertrouwelijke opdrachten 

• Zelfstandig, accuraat, creatief, flexibel, stressbestendig en resultaatgericht. 



Wie zijn wij? 
Mensen staan bij ons centraal. Iedereen heeft talent, daar zijn we bij IW4 van overtuigd. IW4 benut 
de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpt hen daarbij aan passend, 
volwaardig werk.  
 
We vinden het belangrijk dat de mensen die bij ons werken zich in een veilige omgeving kunnen 
ontwikkelen. Zo halen we het beste in elkaar naar boven. En natuurlijk zorgt een prettige sfeer er ook 
voor dat het extra fijn werken is. Onze medewerkers zijn gedreven en gaan enthousiast aan het werk 
om producten met kwaliteit te leveren. 
 
IW4 is een sociaal bedrijf. Samenwerken is dan ook een van onze belangrijkste pijlers. Zowel met 
partners in het bedrijfsleven als met maatschappelijke organisaties, waarmee we onze gezamenlijke 
opdracht realiseren.  
 
Samen zorgen we ervoor dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij. 
 
Interesse? 
Ben jij de collega die we zoeken? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. Stuur voor 30 
november a.s. een korte motivatie en CV naar P&O@iw4.nl. Heb je vragen over deze vacature? 
Neem contact op met Marjon Pater of Frédérique Albersen (P&O) via het algemene telefoonnummer 
van IW4, 0318-563900 of stuur een mailtje naar P&O@iw4.nl. We horen graag van je! 
 
Overige informatie  
De vacature staat zowel intern als extern uit. Interne en externe kandidaten krijgen de mogelijkheid 
om tegelijkertijd te reageren. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 
 
Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een onderdeel van het aanname beleid. 
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