
 

Secretaresse  
voor 36 uur per week 
 
 
Cluster Werk en Inkomen 
 
De afdeling Toetsing en Toezicht beoordeelt de eerste aanvraag en de rechtmatigheid van  
uitkeringen van alle Rotterdammers. Tevens vorderen zij ten onrechte verstrekte uitkeringen  
terug en verhalen eventuele bijstand terug bij onderhoudsplichtigen. Dit doen we met  
ongeveer 300 medewerkers. Afdeling Toetsing en Toezicht bestaat uit 12 teams, een  
afdelingsmanager, twee unit managers en momenteel 1 secretaresse. Ter aanvulling zoeken  
we nu een secretaresse die ons managementteam kan ondersteunen en diverse afdeling  
ondersteunende taken kan uitvoeren 
 
 
De functie 
 
Je beheert de agenda van de manager, plant afspraken en bewaakt zo nodig de afhandeling  
daarvan, zorgt dat relevante stukken beschikbaar zijn. Je organiseert vergaderingen,  
afdelingsbijeenkomsten, MT dagen en kwartaalbijeenkomsten in overleg met de  
leidinggevenden (planning, uitnodigingen, logistiek, vergaderstukken). Je stelt in overleg met  
leidinggevenden de agenda op voor vergaderingen, zorgt voor verslaglegging, en bewaakt uit  
de vergadering voortvloeiende afspraken en actiepunten. Je archiveert of beheert de  
archivering van relevante stukken (ook digitaal), voert administratie in voor de afdeling  
relevante gegevens (o.a. personele zaken) en bewaakt deze. Verder neem je binnenkomende  
gesprekken voor de leidinggevende aan en handelt waar mogelijk zelfstandig af.  
Ter ondersteuning van de afdeling beheer je de lockers, de Kleine Kas, de parkeerplekken,  
Planon calls beheer en archiveer je relevante stukken voor de afdeling (voornamelijk digitaal).  
Tevens ben je belast met de eenvoudige Oracle bestellingen. Als vanzelfsprekend ben je het  
visitekaartje van de afdeling. 
 
 
Vraag en aanbod 
 
Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding(secretariële  
richting). MS-office kent voor jou geen geheimen. Je bent een aanpakker en hebt minimaal 2  
jaar ervaring in een secretariële functie. Tot je competenties horen: Integriteit,  
resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, stressbestendigheid, samenwerken en discipline. Kan je  
verder goed plannen en organiseren, werken in teamverband en heb je een goed  
aanpassingsvermogen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 


