
Elaa zoekt een

MANAGEMENTASSISTENT
32 uur per week

Als managementassistent bij Elaa ben je 
het eerste aanspreekpunt en betrokken bij het 
reilen en zeilen van de organisatie. Je bent de steun 
en toeverlaat van onze bestuurder en een belangrijke scha-
kel tussen collega’s en externe contacten. Je werkt samen met een 
enthousiast team in een informele omgeving.

Over Elaa
Zorg en welzijn in Amsterdam en Almere gaat Elaa 
aan het hart. Zowel vanuit maatschappelijke betrok-
kenheid als onze kennis van het medisch- en sociaal 
domein. De samenwerking tussen én met organisa-
ties in beide steden en de betrokken mensen in het 

werkveld spreken ons enorm aan. We voelen ons thuis 
in de wijk, de spreekkamers en binnen de gemeente. Met onze 

diensten leveren wij een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de 
kwaliteit van zorg. Wij zijn toegerust om programma’s en transities op deze 

gebieden te leiden. We richten ons met name op samenwerkingsvraagstukken en de 
implementatie van projecten en nieuwe initiatieven in de wijk.

Een greep uit de werkzaamheden
•	 Ontzorgen van de bestuurder door proactief agendabeheer.
•	 Prioriteren en structureren mailbox van de bestuurder.
•	 Voorbereiden en verspreiden van stukken voor diverse bestuurlijke overleggen.
•	 Presentaties maken. 
•	 Notuleren Raad van Toezicht vergaderingen (ca 6 keer per jaar).
•	 Plannen en organiseren van bijeenkomsten en overleggen.
•	 Zelfstandig kwartaalrapportages maken in samenwerking met de adviseurs.
•	 Genereren van inzichtelijke managementinformatie uit onze ict-systemen. 
•	 Actueel	houden	van	het	personeelsmanagement-	en	financieelsysteem.	
•	 Actualiseren en bijhouden van ons handboek met werkprocessen en -afspraken. 
•	 Directieberichten posten op het intranet via Sharepoint. 

Aanbod en sollicitatieprocedure
Elaa is gevestigd in het centrum van Amsterdam. Je krijgt goede werkbegeleiding en interne 
opleiding. We bieden een tijdelijk contract voor 32 uur per week met uitzicht op een vast 
dienstverband. 

Geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief en cv voor 15 augustus 2021 
via personeel@elaa.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag   
19 augustus 2021 tussen 13.00-16.00 uur. Heb je vragen over de organisatie of functie bel of 
mail dan met Carin Sieling via 06-483 55 232 of c.sieling@elaa.nl. 

Elaa de krachtige samenwerkingspartner voor
zorg en welzijn in Amsterdam en Almere

Hoogte Kadijk 143C  •  1018 BH  Amsterdam  •  www.elaa.nl  •   info@elaa.nl 

Jij bent
•	proactief en daadkrachtig
•	zelfstandig
•	flexibel en stressbestendig
•	communicatief sterk

Jij kunt
•	goed plannen en organiseren
•	snel schakelen en gaat geen uitdaging uit de weg 
•	procesverbeteringen signaleren en doorvoeren
•	efficiënt en effectief werken

Jij hebt
•	veel kennis van Word, PowerPoint en Excel
•	ervaring met verschillende ict systemen
•	NT1 niveau in schrijven en spreken
•	mbo/hbo en minimaal 1 jaar werkervaring
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