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hulp en ondersteuning aan huis 

Thuisteam Twente is een kleinschalig georganiseerde zorgorganisatie, werkzaam in de regio Almelo. Wij leveren 
maatschappelijke ondersteuning en praktische hulp aan mensen die het moeilijk vinden regie te voeren over hun 
dagelijks leven. Soms is deze ondersteuning tijdelijk en helpen wij iemand weer op weg. Soms is deze ondersteuning 
voor langere tijd of moeten we in overleg met de cliënt en diens omgeving onderdelen van het dagelijks leven zelfs 
blijvend overnemen. Thuisteam Twente denkt niet in doelgroepen maar bekijkt samen met de cliënt en diens 
omgeving wat er aan hulp nodig is en hoe dit het best kan worden georganiseerd. Als het nodig is, bieden wij naast 
ondersteuning en praktische maatschappelijke hulp ook verpleegkundig toezicht, persoonlijke verzorging, 
huishoudelijke hulp en (arbeidsmatige) dagactiviteiten. Zo gewoon dat het niet opvalt! 
 
Thuisteam Twente werkt in een extramurale setting. Een deel van onze cliëntengroep heeft echter in meer of mindere 
mate een beschermde woonomgeving nodig. Ons zorgaanbod is hier op afgestemd. In een extramurale setting bieden 
wij veiligheid en structuur middels een Avondronde, 24/7 bereikbaarheidsdienst en korte lijnen tussen cliënt, 
zorgverleners en ondersteunende medewerkers.  
 

Thuisteam Twente is op zoek naar een: 

Breed inzetbare management assistent (16 - 24 uur per week) 

 

Voor onze managementteam zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en proactieve management 
assistent voor 16-24 uur per week, verdeeld over 3 dagen. In deze nieuwe rol zoeken wij een management 
assistent die zich voornamelijk bezig houdt met secretariële ondersteuning, maar het is prettig als je ook 
projectmatige ervaring hebt zodat je het overzicht houdt en de juiste sturing kunt bieden. 

Heb jij aantoonbare ervaring als ‘rechterhand’ en ben jij in staat om volledige ontzorging te bieden, zodat 
het managementteam zich beter kan focussen op haar aandachtsgebieden? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 
De management assistent is primair verantwoordelijk voor het ondersteunen van de bestuurder van 
Thuisteam Twente, en levert daarnaast ondersteuning aan de overige leden van het Management Team 
van Thuisteam Twente. De werkzaamheden bestaan uit:   

• Secretariële ondersteuning en agendabeheer bestuurder 

• Onderhoud Managementinformatiesysteem tbv bestuurder en leden management team 
• Uitvoeren van eindcontroles op niet-financiële deelregistraties (bijvoorbeeld urenverwerking) 

• Uitvoeren van lichte administratieve werkzaamheden 
• Voorbereiden en ondersteunen van bestuurder ten aanzien van  interne overleggen, externe 

bijeenkomsten en presentaties. 
 
Daarnaast is de management assistent verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de bezetting 
op de receptie en voor de kwaliteit en continuïteit van de telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren  
van Thuisteam Twente.  
 
De management assistent is werkzaam in een klein team van medewerkers waarin taken op  deelgebieden 
met enige regelmaat kunnen rouleren en waarin tijdens vakanties en ziekte van collega’s elkaars taken 
worden overgenomen. Het behoort tot het takenpakket van de management assistent om ervoor te zorgen 
dat continuïteit en kwaliteit van de werkprocessen binnen de receptie en de basisadministraties is 
gewaarborgd. 
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Functie eisen:  
 
Kennis:   

• Opleiding en kennisniveau op HBO-niveau of MBO+ niveau  met opleiding in een secretariële of 
bedrijfs-administratieve richting.  

• Minimaal drie jaar werkervaring in een secretariële functie is noodzakelijk, gezien de grote 
taakzelfstandigheid die wordt verwacht, in combinatie met een dynamische omgeving.  

• Kennis van Office 365 en Registratie- en Declaratiesoftware in de gezondheidszorg is noodzakelijk. 

• Ervaring in de gezondheidszorg of een dienstverlenende organisatie is noodzakelijk.  

• Kennis van de financiering van de zorg (Wlz en WMO) op hoofdlijnen is noodzakelijk.  
 
Zelfstandigheid:  

• Je hebt een grote mate van taakzelfstandigheid en zelfcorrigerend vermogen, binnen de gestelde 
kaders en procesbeschrijvingen. 

• Je bent in staat resultaat-efficiënte prioriteiten te stellen als dit nodig is.  

• Je hebt een pro-actieve grondhouding bij het signaleren van onvolkomenheden binnen de 
organisatie en de informatievoorziening van bestuurder en managementteam en neemt zo nodig, 
in samenspraak met en na consultatie van de bestuurder,  maatregelen om onvolkomenheden op 
te heffen. 

• Organiseren en structureren is je ‘tweede natuur’. 
 
Sociale Vaardigheden:  

• Om je functie op goede wijze te kunnen invullen, beschikt je over een open, communicatief 
vaardige, persoonlijkheid.  

• Je bent in staat om in dynamische en soms stressvolle omgeving het werk te verrichten en bij te 
dragen aan een prettige en collegiale werksfeer.  
Je bent in staat de rust terug te brengen als de dynamiek en hectiek van het moment de overhand 
dreigen te krijgen. 

 
Uitdrukkingsvaardigheid:  

• Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse 
taal. 

De functie van management assistent binnen is ingeschaald in FWG 45 van de CAO VVT en wij bieden jou 
een jaarcontract met uitzicht op verlenging (dit betreft een nieuwe, tijdelijk rol waarbij de mogelijkheid 
bestaat dat het op lange termijn een vaste functie wordt). Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds 
Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 7,4% en 8% vakantiegeld. Verder ontvang je een 
uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
VVT. De werktijden zijn flexibel in te vullen, uiteraard in overleg met het managementteam. 

Een extern assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 

Heb je vragen of wil je meer informatie, bel of mail gerust met Erna van het Bolscher (manager zorg)  
of met Gert Mensink (bestuurder). Telefoonnummer: 0546-455563. 
Sollicitaties kun je tot 15-11-2019  mailen naar Gert Mensink, via: info@thuisteamtwente.nl  


