Functieomschrijving van de administratief medewerkster/Receptioniste
De administratief medewerker werkt aan de balie van de kleine organisatie en is
zodoende het eerste contact voor bezoek(st)ers van de organisatie (zowel
deelneemsters als de samenwerkingspartners) en de telefoontjes van buitenaf.
Daarnaast verricht zij verschillende kantoorwerkzaamheden die de organisatie
ondersteunen.
Plaats in de organisatie:
De administratief medewerker werkt zelfstandig en legt over haar werk
verantwoording af aan de interne coördinator (Mo).
Deze geeft de directe begeleiding, afstemming en instructies (en deels door de
secretaresse).
De administratief medewerker neemt deel aan de maandelijkse
teamvergadering.
Tot de taken van de administratief medewerker behoren:















Het representatief aannemen van de telefoon (in- en uitgaande
telefoongesprekken), standaard inlichting opvragen en
verstrekken, duidelijke en volledige boodschappen tijdig
doorgeven aan medewerksters, die niet te bereiken zijn).
Draagt er zorgt voor dat alle medewerkers de benodigde
informatie aanleveren en actualiseert het wekelijks
werktijdenoverzicht en activiteiten overzicht.
Receptiewerkzaamheden: “opvangen” en doorverwijzen van
bezoekers.
Administratieve werkzaamheden: het maken van kopieën, flyers,
posters. De mails beantwoorden en eventueel doorsturen en
archivering daarvan.
Het zorgdragen voor de presentielijsten van de activiteiten en de
inschrijvingen.
Postbehandeling (ingaande post stempelen en
inschrijven/uitgaande post inschrijven, juist frankeren en op de
post doen).
Invullen van de huisagenda (alle activiteiten en vergaderingen,
verhuur groepsruimte aan derden).
Het tijdig voor ondertekening laten rondgaan van verjaardags-,
felicitatie-, beterschapskaartjes aan personeel, bestuur en
vrijwilligsters en op de post doen.
Voorraad bijhouden van de keuken en etenswaren
(koffie/thee/koekjes/schoonmaakartikelen).
Voorraad bijhouden van de kantoorartikelen.
Documentatiewerkzaamheden waaronder het beheren van het
centrale adressenbestand en de gegevens updaten in het
bestand medewerksters, vrijwilligsters, gastdocenten en oudmedewerksters.
Het dagelijks bijhouden van het kranten/media-knipsel-archief.






Het meedraaien van de keukendienst (w.o. het mede verzorgen
van de maandelijkse lunch).
De voorraad print-, kopieer- en toiletpapier op tijd aanvullen.
Erop toezien dat de gezamenlijke ruimten netjes worden achter
gelaten en dat de lichten en verwarmingen uit zijn.
Bij plotselinge afwezigheid van een gastvrouw (ziekte of
dergelijke) koffie-/thee zetten voor de groepen en personeel.

Competenties:







accuraat
stressbestendig
aanpassingsvermogen
service- en klantgericht (zowel intern (personeel) als naar bezoeksters)
computervaardigheid
betrokkenheid
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