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Plaats in de organisatie 
De secretarieel medewerker personeelszaken ontvangt hiërarchisch leiding van het hoofd 
personeelszaken. Ontvangt functionele aanwijzingen van de personeelsfunctionaris en 
praktijkopleider.  
 
Doel van de functie 
Het ondersteunen van de afdeling personeelszaken, door middel van het uitvoeren van  
administratieve, secretariële en organisatorische werkzaamheden, zodat een correcte uitvoering 
van het personeelsbeleid ontstaat met behulp van de hiervoor geldende procedures en 
werkinstructies.  
 
Resultaatgebieden 
 
1. Verrichten van secretariële werkzaamheden 

 Het zelfstandig verzorgen van correspondentie, het opstellen van conceptbrieven en 
voorstellen conform richtlijnen of afspraken 

 Het behandelen van inkomende telefoongesprekken en e- mail en beantwoord deze 

 Het verwerken van in- en uitgaande post 

 Het beheren van de agenda’s voor de afdeling personeelszaken en ontvangen van bezoek 

 Het afhandelen van de sollicitatieprocedure  

 Het up-to-date houden van vacatures op de website 

 Het ondersteunen van de personeelsfunctionaris bij het opstellen en maken van 
personeelsadvertenties 

 Het inplannen van arbeidsvoorwaarden gesprekken en voert deze deels zelf uit  

 Het inplannen van consulten bij de bedrijfsarts 

 Het ondersteunen bij de organisatie van scholingsactiviteiten en bijeenkomsten 

 Het voorbereiden van diverse vergaderingen door het maken van vergaderagenda, 
verspreiding van de benodigde stukken en het reserveren van vergaderruimte 

 Het uitwerken van diverse vergadernotulen en het verspreiden/verzenden van de 
verslagen 

 Het signaleren en bewaken van de uitvoering van actiepunten n.a.v. de vergaderingen 
 
2. Verrichten van administratieve werkzaamheden 

 Het onderhouden van het personeelsinformatiesysteem 

 Het afhandelen en verwerken van mutaties in dienstverband of einde dienstbetrekking 

 Het invoeren van nieuwe medewerkers in het personeelsinformatiesysteem 

 Het registreren van ziek-, herstel-, en verlofmeldingen en zo nodig het aanmelden bij het 
UWV 

 Het archiveren van personeelsgegevens in het dossier 

 Het beheren van de kantoorvoorraad voor de afdeling Personeelszaken 
 
3. Het verstrekken van informatie 

 Het verversen en controleren van de periodieke rapportages voor diverse afdelingen 

 Het verstrekken van basisinformatie m.b.t. de CAO, geldende procedures en formulieren 
van de afdeling personeelszaken   



 

   

 
Functie-eisen 
 
Kennis 
De functie vereist een afgeronde opleiding Secretaresse, Management Assistente of Sociaal 
Juridisch Medewerker op MBO niveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Kennis en 
ervaring met softwareprogramma’s is vereist. Daarnaast is kennis van de organisatie, structuur, 
verhoudingen en procedures noodzakelijk.   
 
Zelfstandigheid 
De medewerker stelt zelfstandig prioriteiten op basis van de geldende procedures binnen de 
organisatie. Kan zelfstandig problemen oplossen tijdens de dagelijkse uitvoering van de 
werkzaamheden. De medewerker kan terugvallen op de hoofd personeelszaken, 
personeelsfunctionaris of praktijkopleider. 
 
Sociale vaardigheden 
De interne en externe contacten vereisen onder meer een dienstverlenende en tactvolle houding 
waarbij luister- en hulpvaardigheid een belangrijke rol spelen. Draagt zorg voor een goede sfeer 
binnen het team. 
  
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Het correct en zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden is van groot belang. Het aanleveren 
van onjuiste gegevens en correspondentie kan irritatie veroorzaken en processen vertragen, 
waardoor de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening in het gedrang kan komen. De medewerker 
heeft invloed op de processen zoals deze binnen de afdeling gehanteerd worden. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij het verstrekken van informatie aan interne en 
externe contacten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is gewenst voor het uitwerken van 
correspondentie en verslagen.  
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het snel en nauwkeurig verwerken van mutaties en 
correspondentie. 
  
Oplettendheid 
Aan de medewerker worden eisen gesteld met betrekking tot oplettendheid en zorgvuldigheid gelet 
op de werkzaamheden die veelal op korte termijn en in goed overleg plaats dienen te vinden. De 
benodigde aandacht, concentratie en zorgvuldigheid bij het werk wordt bemoeilijkt door een 
diversiteit aan werkzaamheden en frequente storingen.  
 
Overige functie-eisen 
Deze functie vereist nauwkeurigheid, systematiek en ordelijkheid. Heeft geheimhoudingsplicht en 
gaat integer om met alle personeelsinformatie. Van de medewerker wordt enige volharding, 
doorzettingsvermogen en geduld verwacht bij het realiseren van afspraken. Heeft een correcte en 
representatieve houding.  
 
Bezwarende werkomstandigheden 
Enige psychische belasting kan ontstaan door het werken met vastgestelde termijnen en doordat 
de functionaris met betrekking tot het ontvangen van informatie afhankelijk is van derden. 
 
 
 


