
 

 

 
VACATURE 

 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een tijdelijke parttime management assistent (12 – 20 uur) 
 
Voor het coördinatieteam zijn wij tijdelijk op zoek naar een management assistent. Je bent de rechterhand van 
de directie en het coördinatieteam en ondersteunt hen op secretarieel, financieel en organisatorisch gebied. 
Geen dag is hetzelfde in deze functie. Je bent de verbindende factor binnen onze organisatie. 
 
Wat ga je doen? 
In deze functie ben jij eerste aanspreekpunt en ondersteun je de directie en het coördinatieteam in de 
breedste zin van het woord. Werkzaamheden die tot jouw functie behoren: 

• Agendabeheer, afspraken maken en vergaderingen en bijeenkomsten plannen; 

• Ondersteunen van de interne en externe communicatie per mail en telefoon; 

• Het faciliteren van interne en externe scholingsbijeenkomsten en studiedagen; 

• Je maakt overeenkomsten, offertes en factureren; 

• Je doet de inkoop van kantoorartikelen; 

• Je beheert de website en sociale media; 

Daarnaast ben jij er als er vragen zijn vanuit het team of van klanten en denk jij proactief mee bij alles wat er 
op dat moment gaande is. Je neemt een zichtbare rol binnen onze organisatie in Neede (Berkelland). 
 
Wat vragen we van je? 

Je hebt MBO+ werk- en denkniveau en je hebt ervaring opgedaan in een soortgelijke functie. 
Je beschikt over uitstekende communicatie vaardigheden. Je bent accuraat en oplossingsgericht. Je kunt 
uitstekend overweg met Microsoft Office (Word, Excel)  Daarnaast ben je proactief, flexibel en heb je een 
positieve houding.  
 
Wat bieden wij?  

• Een tijdelijk dienstverband van 12 – 20 uur; 

• Een loon passend bij opleiding en ervaring; 

• Intensieve begeleiding en ondersteuning; 

• Uitdagend en afwisselend werk in een enthousiast team. 
 

Over Beweeg Wijs 
We zijn een groeiend bedrijf en werken met een team van ca 35 collega’s. Beweeg Wijs zorgt dat het optimaal 
gebruik van de schoolomgeving een nieuw schoolvak wordt. Onze integrale aanpak kenmerkt zich door de 
verbinding van het onderwijs van binnen naar de buitenomgeving. Een rijke ontwikkelomgeving buiten zorgt 
voor het behalen van onderwijsdoelen middels o.a. sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving en 
theater. We leggen in opdracht van scholen duurzame Beweeg Wijs beweegpleinen aan. We werken voor 
kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs, ROC ’s en gemeenten in het gehele land en in verschillende 
regio’s zijn Beweeg Wijs coördinatoren werkzaam. Onze uitvalsbasis bevindt zich in Neede (Berkelland).  
 

Interesse? 
Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Je kunt je CV en brief tot vrijdag 13 december opsturen 
naar suzanne@beweegwijs.nl. Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Ron ten 
Broeke (directeur) via info@beweegwijs.nl | 06-13079384. Gesprekken vinden plaats in week 51. Datum 
indiensttreding bij voorkeur zo snel mogelijk. 
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