
 
 

Vacature Frontoffice medewerker (16 tot 20 uur)  

 
Voor vier organisaties die een gezamenlijke frontoffice delen, zijn wij per direct op zoek naar een 
vriendelijke enthousiaste Frontoffice medewerker.  
 
Je verzorgt de werkzaamheden 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 De Glind.  Dit is ook jouw standplaats. 

/v 32 uur/w 
Wat ga je doen? 

 Je vindt het leuk om continu te schakelen tussen verschillende organisaties 

 Je bent klantvriendelijk en weet de klanten zowel aan de balie als telefoon op de juiste 
manier te woord te staan 

 Je biedt ondersteuning  aan je collega’s met diverse lichte administratieve werkzaamheden  
 Je behandelt en beoordeelt de mail en verzorgt de inkomende- en uitgaande post 

 Je plant afspraken in, reserveert vergaderzalen met eventueel catering daarbij   

 Je beheert de voorraad van kantoorartikelen en drukwerk en doet (overige) bestellingen 
wanneer dat nodig is 

 Je houdt relevante archieven bij en actueel  
 
Wat bied jij 

 Je hebt bij voorkeur werkervaring als Frontoffice medewerker 

 Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 
 Je bent in het bezit van goede communicatieve vaardigheden 

 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Je hebt goede computervaardigheden 
 Je ziet er altijd verzorgd uit 

 Je hebt een gastvrije en dienstverlenende instelling 

 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 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 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Uitstekende pensioenregeling 

 Enthousiaste collega’s 
 
 



 
 
Heb je nog vragen? 
Dan kun je contact opnemen met Miriam Pronk, personeelszaken. Telefoonnummer: 0342-459010 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Dan kijken we uit naar je reactie. We ontvangen jouw CV en motivatiebrief graag voor 7 juni.  
Deze kun je mailen naar personeel@rudolphstichting.nl t.a.v. Miriam Pronk. 
Voor deze functie ben je verplicht een VOG (verklaring omtrent het gedrag) te overleggen. 
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