
Stichting De Baan is op zoek naar een                   

   Administratief medewerker voor 24 uur per week  

 

Stichting De Baan  
De Baan is een professionele vrijwilligersorganisatie, die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor 

mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de regio Zuid Kennemerland. De Baan staat voor 

plezier, ontspanning, participatie, ontmoeting en verrijking. Met de vele clubs en cursussen, 

uitstapjes en vakanties levert De Baan een positieve bijdrage aan de vrije tijd van mensen met een 

beperking.  

De functie  

Je bent een duizendpoot die stevig in zijn/haar schoenen staat. Je bent eerstverantwoordelijke voor 

de administratieve ondersteuning van de organisatie. Verder ben je klantgericht, nauwkeurig, sociaal 

en een echte teamplayer.  

 

Taken  

- Je zorgt voor een soepele samenwerking tussen de administratie en de rest van de organisatie  

- Je zorgt voor een actuele invulling van de database t.a.v. deelnemers, vrijwilligers en activiteiten 

- Je ondersteunt op het gebied van fondsen- en subsidieaanvragen en verantwoordingen 

- Je ondersteunt de directie op administratief gebied 

- Je bent verantwoordelijk voor de facturering aan onze deelnemers  

- Je bereidt samen met de boekhouder stukken voor de jaarrekening voor 

- Je bent één van de telefonische aanspreekpunten voor deelnemers, vrijwilligers en organisaties  

 

Functie eisen 

- Je hebt een relevante mbo/mbo+ werk- en denkniveau en ervaring in een vergelijkbare functie 

- Je bent flexibel en hebt een klantgerichte houding naar onze doelgroep en andere relaties 

- Je hebt kennis van en ervaring met administratieve processen  

- Je bent goed in woord en geschrift 

- Ervaring met het softwareprogramma RegiCare (Adsysco) is een pré  

- Je hebt affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking 

 

Wij bieden  

Een gevarieerde en zelfstandige functie in een klein, enthousiast en daadkrachtig team. De functie is 

ingedeeld in schaal 5 volgens de cao Sociaal Werk (Welzijn en Dienstverlening). Het betreft een 

aanstelling voor 1 jaar, met uitzicht op een verlenging bij goed functioneren.  

 

Informatie  

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Marlies Lolkema, tel. 06-13386419.  

Sollicitaties (motivatiebrief en C.V.) kunnen ingediend worden t/m zondag 3 juni 2018 en kun je 

richten aan de directie; mevrouw M.E. Lolkema, directie@stichtingdebaan.nl.  De gesprekken voor de 

1ste ronde vinden plaats op dinsdag 19 juni , de 2de ronde is op dinsdag 26 juni.  

mailto:directie@stichtingdebaan.nl

