
 

   

Functiebeschrijving 
 

Organisatie:  RST Zorgverleners 
Functie:    Officemanager 
FWG:   FWG 40 
Status:   Definitief 

 
Plaats in de organisatie 
Ontvangt hiërarchisch leiding van één van de directeuren.  
 
Doel van de functie 
Het uitvoeren van management ondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden 
ter ondersteuning van de directeuren, teammanagers en leidinggevende.  
 
Resultaatgebieden 
 
1. Faciliteren en ondersteunen 

• Beheert en bewaakt de werkagenda’s van de directeuren, beoordeelt prioriteiten en maakt 
afspraken met zowel interne als externe relaties. 

• Beoordeelt en selecteert binnenkomende telefoongesprekken op basis van urgentie en 
noodzaak tot behandeling van de directeuren. Handelt telefonische vragen zoveel mogelijk 
zelfstandig af. 

• Ontvangt in- en externe bezoekers. 

• Verzorgt correspondentie. Stelt op basis van summiere aanwijzingen concept brieven, 
mails en notities op.  

• Behandelen van in- en uitgaande post en chat. 

• Redigeert beleids- en vergaderstukken en bespreeknotities. 

• Draagt zorg voor het opstellen van de agenda, het samenstellen van vergadersets en 
mailen en archiveren van vergaderstukken. 

• Bewaakt gemaakte afspraken en attendeert de directeuren op openstaande punten. 

• Informeert en rappelleert zonodig. betrokkenen over de afhandeling van gemaakte 
afspraken. 

• Coördinatie en inzet vrijwilligers kantoor. 
 
Resultaat: De directeuren zijn gefaciliteerd en ondersteund in hun werkzaamheden. Afspraken en 
vergaderingen zijn georganiseerd. Administratieve en secretariële ondersteuning zijn correct en 
tijdig uitgevoerd.  
 
2. Afstemming werkprocessen en administratie 

• Fungeert als eerste aanspreekpunt, inzake de dagelijkse gang van zaken m.b.t. 
secretariële en administratieve processen. 

• Stelt jaarlijks planningslijsten voor vergaderingen en/of bijeenkomsten op. 

• Verzorgt reserveringen, boekingen e.d. ten behoeve van interne en externe activiteiten en 
draagt zorg voor de organisatorische en administratieve afhandeling. 

• Kan belast zijn met voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden zoals het voeren 
van secretariaten voor werk- en projectgroepen. 

• Ontwikkelt en bewaakt administratieve systemen en het procedures met betrekking tot het 
secretariaat. 

• Beheert en verzorgt het digitale archief voor de directeuren. 

• Beheert de voorraad van kantoorartikelen (inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen). 

• Verricht diverse met de functie verbonden administratieve werkzaamheden. Verzamelt 
benodigde informatie en stelt overzichten en tabellen samen. Verzamelt en verwerkt 
(administratieve) gegevens en houdt administratieve systemen en registraties bij. 

 



 

   

Resultaat: Verschillende administratieve en ondersteunende werkzaamheden zijn correct en tijdig 
aangeleverd of verwerkt. Organisatorische werkzaamheden tussen de andere bedrijfsonderdelen 
en met de bestuurssecretaresse zijn afgestemd. 

 
3. Samenwerking en kwaliteit 

• Neemt initiatief tot zelfreflectie en het tot het geven van feedback aan collega’s. 

• Verricht voorkomende organisatorische werkzaamheden die team overstijgend zijn of 
voortvloeien uit de werkzaamheden. 

 
Resultaat: Werkt naar tevredenheid samen met de directeuren, teammanagers en leidinggevenden 
en pakt overstijgende activiteiten in overleg op. In de samenwerking is tijdig feedback gegeven ter 
bevordering van de kwaliteit van het werk. 
 
 
Functie-eisen 
 
Kennis 
De functie vereist een secretariële/managementassistent opleiding op minimaal MBO-niveau 4 met 
ervaring in managementondersteuning. Heeft inzicht in de werkprocessen, interne verhoudingen, 
de besluitvorming- en communicatiestructuur van het bedrijfsonderdeel en de relevantie externe 
omgeving daarvan, evenals in de structuur van de organisatie. Beschikt over kennis van de 
administratieve organisatie en procedures binnen het secretariaat en de in gebruik zijnde 
geautomatiseerde systemen en programma’s. Houdt kennis op peil door het volgen van 
ontwikkelingen en bij- en nascholing.   
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen de gemaakte werkafspraken met de 
directeuren, procedures en richtlijnen. Bepaalt daarbinnen zelfstandig en naar eigen inzicht en 
creativiteit de aanpak van de werkzaamheden, bewaakt de voortgang en stelt, waar nodig in 
overleg met de directeuren, prioriteiten. Initiatief, beoordelingsvermogen, organisatietalent, 
vindingrijkheid en doortastend optreden zijn vereist om zich bij de werkuitvoering voordoende 
uiteenlopende problemen zelfstandig te kunnen oplossen. Daarnaast flexibel zijn en makkelijk 
kunnen schakelen tussen de verschillende werkzaamheden en houdt daarbij het overzicht. Kan 
indien nodig, daarbij terugvallen op de toegewezen directeur.  
  
Sociale vaardigheden 
De gevarieerde interne en externe contacten op allerlei niveaus vereisen onder meer tact, 
overtuigingskracht en het kunnen omgaan met uiteenlopende meningen. Tact, assertiviteit en het 
bewaren van de eigen houding zijn van belang bij het aanspreken van anderen op het nakomen 
van afspraken en stellen van prioriteiten bij het maken van afspraken.  

  

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het doelmatig organiseren en inrichten van de 
werkzaamheden. Materiele schade kan ontstaan door het verstrekken van verkeerde informatie en 
verkeerde verwerking van gegevens en immateriële schade kan ontstaan in de externe contacten. 
Door de aard van de functie en de werkzaamheden bestaat het risico voor het schaden van het 
imago van RST Zorgverleners. Heeft invloed op de werkafspraken binnen het toegewezen 
bedrijfsonderdeel door deelname aan werkoverleg. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het onderhouden van uiteenlopende in en 

externe contacten op alle niveaus. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het redigeren 

van notities en correspondentie en het opstellen van vergader- en bespreekverslagen, waarbij 

eisen worden gesteld aan het tactisch, nauwgezet en correct verwoorden van besproken 

onderwerpen.  

 



 

   

Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het snel en nauwkeurig verwerken van de administratieve 
handelingen en correspondentie. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het tijdig en volledig verrichten van uiteenlopende secretariële 

werkzaamheden, waarbij op veel zaken gelijktijdig moet worden gelet en termijnen en afspraken 

moeten worden bewaakt. Aandacht en oplettendheid zijn vereist met betrekking tot uiteenlopende 

onderwerpen. Bij de uitvoering van veel uiteenlopende werkzaamheden is frequent sprake van 

verstoringen. 

 
Overige functie-eisen 
Geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist in het kader van agendabeheer en het maken en 

bewaken van afspraken. Gevoel voor ordelijkheid en systematiek is nodig bij het uitvoeren van 

uiteenlopende secretariële werkzaamheden en het organiseren en coördineren van de 

werkzaamheden. Integriteit is van belang in verband met inzage bedrijfsgegevens, evenals 

gegevens betreffende medewerkers binnen het bedrijfsonderdeel. Aan voorkomen en gedrag 

worden eisen gesteld in verband met het representatieve karakter van de functie. 

 
Bezwarende werkomstandigheden 
Piekbelasting en spoedeisende zaken, het moeten stellen van prioriteiten bij het maken van 

afspraken en de hectische werkomgeving kunnen psychische belasting veroorzaken. Risico voor 

persoonlijk letsel is aanwezig door langdurig verwerken van gegevens en het maken van 

eenzijdige bewegingen. 
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