
 
 

Vacature Frontoffice medewerker (32 uur)  
 
Voor vier organisaties die een gezamenlijke frontoffice delen, zijn wij op zoek naar een Frontoffice 
medewerker. Hij/zij zal de werkzaamheden verzorgen voor de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, 
Gezinspiratieplein en Stichting Jeugddorp De Glind. Zelfstandige organisaties, die vanuit hun missie 
nauw verbonden zijn met elkaar. Zij zetten zich elk op hun eigen manier (als goed doel/ontwikkelaar, 
zorgaanbieder, franchiseorganisatie en kennisplatform) in voor de toekomst en de ontwikkeling van 
kinderen jongeren en jongvolwassenen. Centraal hierbij staat het inhuisplaatsen van kinderen, 
deskundigheidsbevordering van gezinshuisouders en ontwikkeling van het Jeugddorp.  
De vier organisaties zijn gehuisvest in Jeugddorp De Glind.  

/v 32 uur/w 
Functieomschrijving 

 Inkomende telefoongesprekken klantvriendelijk en correct beantwoorden en doorverbinden 

 Verrichten van diverse lichte administratieve ondersteunende werkzaamheden ten behoeve 
van collega’s binnen de organisaties 

 Behandelen en beoordelen van mail 

 Behandelen van inkomende- en uitgaande post 

 Inplannen afspraken 

 Reserveren van vergaderzalen en spreekkamers en faciliteert eventueel catering daarbij 

 Beheren voorraad kantoorartikelen en drukwerk en doet (overige) bestellingen wanneer dat 
nodig is 

 Relevante archieven bij en actueel houden 
 
Profiel 

 Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 

 Je hebt ervaring in het verlenen van service op vriendelijke, efficiënte en gastvrije wijze 

 Je hebt kennis van en inzicht in administratieve processen en inrichting van organisatie 

 Je hebt kennis en ervaring in het gebruik van moderne communicatie technieken en 
relevante automatiseringspakketten 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Je hebt een verzorgde uitstraling 

 Je hebt een flexibele werkhouding 

 Je weet van aanpakken en bent proactief ingesteld 

 Je werkt zelfstandig en in teamverband 

 Je voelt je verantwoordelijk voor het werk 
 
Wij bieden 

 Een zeer afwisselende en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving 

 Aanstelling voor bepaalde tijd met intentie tot verlenging 

 De functie valt onder de CAO Jeugdzorg, salarisschaal 3. Inschaling is afhankelijk van 
capaciteit en werkervaring 

 Standplaats De Glind 
 
Interesse? 
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan voor 9 april 2018 je sollicitatiebrief met CV en 
pasfoto naar personeel@rudolphstichting.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact  
opnemen met Miriam Pronk, HR. telefoon (0342) 45 90 10. 
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