
 

 

Ben jij een dienstverlener in hart en nieren? 

Ben jij de assistent die houdt van complex agendabeheer? 

Verzorg jij het op hoog niveau tot in de puntjes? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Bestuursassistent/Officemanager 
32-38 uur per week 

 
Wat ga je doen 

Als bestuursassistent/officemanager bij Elaa ben je het 
eerste aanspreekpunt en betrokken bij het reilen en zeilen 

van de organisatie. Je ondersteunt de bestuurder en de 
Raad van Toezicht. Je regelt de afspraken en verzorgt de 

correspondentie. Organiseren van bijeenkomsten zit jou in 
het bloed en je bent een kei in notuleren. Daarnaast zorg 

je ervoor dat ons kantoor en de faciliteiten die we onze 
medewerkers bieden in orde zijn. Je houdt het 

personeelsmanagement- en financieel systeem actueel en 
zorgt voor de registratie en vastlegging van 

persoonsgegevens en overige managementinformatie.  
 

Dit ben jij 
Je bent een energieke en stressbestendige aanpakker met 

een nuchtere werkhouding, die niet terugdeinst voor een 
uitdaging. Je hebt een pragmatische houding en oog voor 

detail, je werkt zorgvuldig, kan snel schakelen en beschikt 
over een grote mate van zelfstandigheid. Je bent 

communicatief sterk in woord en geschrift en bent van 
nature hulpvaardig en proactief. Je hebt aan een half 

woord genoeg en bent de linker- én rechterhand van onze 
bestuurder. Je bent een onmisbare schakel tussen 

collega’s en externe contacten. 
 

Wat we vragen 
• HBO werk- en denkniveau  

• Diploma officemanagement, directiesecretaresse of 
managementassistent 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 
• Ervaring met MS 365 en CRM -systemen 

 

 Wie zijn wij 

Elaa is een regionale ondersteuningsstructuur, een ROS. 
Samen met veertien andere ROS’en vormen wij 

het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elke ROS heeft haar 
eigen regio. Ons werkgebied is Amsterdam en Almere. 

Samen met het veld richten wij ons op verschillende 
projecten en activiteiten binnen de vier zorgthema's: 

jeugd en gezin; ouderenzorg; chronische zorg; ggz.   
 

Wat bieden wij 
• Een zelfstandige functie voor 32-38 uur per week 

• Een marktconform salaris volgens onze eigen 
arbeidsvoorwaardenregeling 

• Samenwerking met een ambitieus team van 
zorgverbeteraars 

• Gelegenheid om je verder te kunnen ontwikkelen in je 
vakgebied 

• Alle faciliteiten om zowel thuis als op ons kantoor in het 
centrum van Amsterdam te werken 

 
Solliciteren 

Herken jij jezelf? Dan zien we graag jouw sollicitatie 
tegemoet. Stuur je motivatiebrief met cv voor 10 juli naar 

personeel@elaa.nl.  
 

Meer weten 
Voor inhoudelijke vragen over de functie of 

sollicitatieprocedure bel of mail met onze bestuurder 
Fimke Wiersma: 06-48355249 of f.wiersma@elaa.nl  

Wil je meer weten over de organisatie, wat we doen of 
onze medewerkers, kijk dan op www.elaa.nl. 

 
 
 


