
Functie- 
beschrijving

Managementassistent
RST Zorgverleners



• Je hebt een managementassistentopleiding / directiesecretaresse   
 opleiding gevolgd op minimaal MBO-niveau 4.
• Kennis van en ervaring met Office 365 applicaties.
• Je hebt ruime relevante werkervaring.
• Indien nodig volg je trainingen of bijscholingen om bij te blijven in je vak.

Je vakmanschap

Inleiding 
 
Een managementassistent is onmisbaar voor RST. Als managementassistent bij RST zorg je voor een optimale 
secretariële en administratieve ondersteuning voor de Directeur Zorg in de dagelijkse werkzaamheden. 
Daarnaast vervul je een rol in de ondersteuning van de teammanagers en van diverse projectleiders en word je 
enthousiast van organiseren en coördineren.
Bij RST werken we met elkaar aan goede zorg. Ieder vanuit eigen expertise maar allemaal met dezelfde focus:  
onze cliënt. En jij kunt daaraan meewerken!

“Iedereen  
heeft de 

mogelijkheid 
om zijn/haar 

krachten in te 
zetten”

• Gestructureerd en nauwkeurig werken bij het plannen en voorbereiden  
 van vergaderingen en andere bijeenkomsten.
• Dienstverlenend en klantvriendelijk zijn in de secretariële-,    
 administratieve en projectmatige ondersteuning.
• Oplettendheid voor het bewaken van actiepunten en voor de opvolging  
 van genomen besluiten.
• Pro-actief en zelfstandig zijn door op ontwikkelingen in te spelen en  
 vooruit te denken.
• Creatief zijn in het plannen en wijzigen van afspraken en in het   
 agendabeheer. Je denkt hierbij in mogelijkheden.
• Flexibel zijn en makkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende  
 werkzaamheden. Daarbij behoud je het overzicht.
• Goed communiceren op alle niveaus, zowel intern als extern.
• Teamspeler zijn: samen kun je meer!

Je kwaliteiten

Managementassistent



• Je werkt nauw samen met de Directeur Zorg en zonodig met de   
 teammanagers en verschillende projectleiders. 
• Je maakt deel uit van een groter geheel aan ondersteunende   
 afdelingen van in totaal ongeveer 50 medewerkers.

“RST streeft 
naar groei en 
verbetering”

• Je vaste werkplek is het hoofdkantoor in Barneveld.
• Je hebt daarnaast afspraken op andere locaties / regiokantoren  
 van RST.

Je team Je werkplek

Managementassistent


