
Office Assistant 

Werkzaamheden: 

De NVPC, een medisch-wetenschappelijke vereniging met een hands on cultuur die gevestigd is in 

het hippe Creative Valley, is op zoek naar een enthousiaste en zeer capabele kandidaat die voor 24 

uur per week inzetbaar is en ervaring heeft met administratieve/secretariële werkzaamheden. In 

deze functie met de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, draag jij zorg voor een stuk 

administratie, interne/externe communicatie en ben je verantwoordelijk voor het notuleren van 

bijeenkomsten. Ben jij secuur én kun je tegelijkertijd snel schakelen? Lees dan snel verder! 

Jouw werkzaamheden: 

 Je ontvangt, filtert en handelt binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken af 

 Je handelt inkomende e-mails en post af 

 Je hebt eenvoudig contact met de media  

 Je werkt de website bij 

 Je verzorgt de uitgaande factureren 

 Je notuleert bij visitaties in ziekenhuizen 

 Je archiveert digitaal inkomende en uitgaande berichten  

 Je bent betrokken bij de bij- en nascholing van medisch specialisten 

 Je boekt vergaderruimtes en zorgt voor de catering 

 Je voert alle andere voorkomende taken en activiteiten uit ter ondersteuning van je twee 
collega’s met jarenlange werkervaring voor medisch-wetenschappelijke verenigingen 

 Je werkt in een klein en leuk team van in totaal 3 medewerkers met een grote mate van 
verantwoordelijkheid en vrijheid 

 
Wij bieden 
Het betreft een uitdagende functie voor een langere periode. De NVPC werkt met de 
arbeidsvoorwaarden van de KNMG. Je wordt ingeschaald in schaal 1 met een minimum van € 1.961,= 
en een maximum van € 2.591,=. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 0,6 FTE voor de 
duur van 9 maanden, met mogelijkheid tot verlenging en bij wederzijdse tevredenheid op termijn 
een vaste aanstelling. 
 
Vereisten 

 Je bent op zoek naar een vaste aanstelling (de vrijdag is in ieder geval een vaste werkdag); 

 Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Je hebt ervaring met administratieve/ secretariële ondersteunende taken; 

 Je werkt nauwkeurig en geordend; 

 Je hebt uitstekende mondelinge- en schriftelijke taalvaardigheid en kunt van daaruit schakelen 
met meerdere niveaus; 

 Je hebt ervaring met notuleren; 

 Je bent dienstbaar ingesteld en hebt een hands-on-mentaliteit; 

 Je bent creatief en denkt graag mee met de organisatie; 

 Je kunt goed zelfstandig werken én goed samenwerken; 

 Je hebt goede computervaardigheden; je werkt met MS Office 2010/2013: Outlook, Excel, Access 
en Word. 

 Ervaring met het bijhouden van ledenbestanden is een pre; 

 Affiniteit met en kennis van een medische setting is een pre. 

Bijzonderheden 

De startdatum bepalen we in overleg, rond eind augustus 2015. Heb je interesse? Stuur dan jouw CV 

en motivatiebrief naar Fiore Nicolai, fiore.nicolai@nvpc.nl.  
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