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AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang zijn kinderen 

verzekerd van professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, 

leren en groeien. Ook biedt AKROS taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor 

participatie en welzijn in Amsterdam. Binnen AKROS gaan we informeel met elkaar om, we zijn 

echte ‘doeners’, met humor maar respectvol en vanuit een positieve drive.  

AKROS gaat een nieuwe en uitdagende fase in die vraagt om modernisering en een andere 

aansturing van onze organisatie. In de komende jaren zullen we onze maatschappelijke kinderopvang 

activiteiten in Amsterdam integreren met het lokale aanbod van het primaire onderwijs en jeugdhulp. 

We zien dat onze dienstverlening altijd beter kan en dat er flexibel moet worden ingespeeld op de 

veranderingen om ons heen.  

Voor ondersteuning van onze bestuurder en van bovenstaande ontwikkelingen zijn wij op zoek naar 

een: 

 

Bestuursondersteuner / management 

assistent  
Voor 24-32 uur per week 

 

De functie 

De bestuursondersteuner is de spil van het centraal bureau van AKROS en is verantwoordelijk 

voor een optimale bestuurlijke ondersteuning, backoffice en het organiseren van een 

veranderprogramma in 2021-2022. 

 

Als bestuursondersteuner 

• Ondersteun en adviseer je proactief de directeur-bestuurder bij alle werkzaamheden en 

beheer je diens agenda;  

• Ondersteun je een accurate uitvoering van de governance en de bestuurlijke 

besluitvormingsprocessen; hierbij werk je zelfstandig binnen de kaders die door de 

bestuurder zijn aangegeven.  

• Ondersteun je en participeer je in verbeteractiviteiten en -projecten als onderdeel van het 

veranderprogramma waar AKROS momenteel in zit; 

• Bereid je vergaderingen voor: het verzamelen, coördineren, bewaken en afstemmen van de 

agenda, de documentenstroom en de verslaglegging en het monitoren van de voortgang 

van genomen besluiten en acties; 

• Coördineer je het gehele werkproces van het managementteam (vergaderingen, 

verslaglegging en communicatie over besluitvorming binnen de organisatie); 

• Structureer en bewaak je de interne documenten- en kennisdeling via SharePoint; en 

spreekt collega’s daarop aan; 

• Signaleer je knel- en verbeterpunten t.a.v. de kwaliteit, toegankelijkheid en aansluiting van 

informatiestromen, werkprocessen en administraties op het secretariaat; kom je met 

verbetervoorstellen en voert deze uit;  
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• Organiseer je onderdelen van de centrale administratie zoals KvK inschrijvingen/wijzigingen 

en governance documenten; 

• Heb je contact met de managementteamleden, de voorzitter van de ondernemingsraad 

en met collega’s van het centraal bureau over inhoudelijke afstemming en voortgang; 

daarnaast met het bestuurssecretariaat van onze samenwerkingspartner AWBR; 

• Stuur je op een coachende manier één administratief medewerker aan en bouw je een 

goede samenwerking op met collega’s van de ondersteunende afdelingen (onder meer HR, 

ICT, facilitaire zaken, beleid) van het centraal bureau (samen ca. 30 mensen); 

• Manage en beheer je informatie (post, e-mail, telefoongesprekken, etc.): je screent, 

prioriteert, delegeert en archiveert, verwijst door en handelt af; 

• Draag je zorg je voor de bereikbaarheid en gastvrijheid op het centraal bureau; 

• Coördineer je de huisvestingzaken binnen het centraal bureau; 

 

Wie zoeken wij 

Je bent sensitief en hebt een sterk dienstverlenend karakter. Je hebt een open en energieke 

houding. Je hecht waarde aan gezelligheid en tegelijkertijd aan de dingen zakelijk goed 

regelen. Je bent een gedreven doorpakker en hecht grote waarde aan het nakomen van 

afspraken. Je bent een teamplayer en beschikt over een gezonde dosis humor en 

relativeringsvermogen. Je hebt een oog voor wat procesmatig beter kan, en weet bij 

verbeteringen te doseren en anderen mee te krijgen. Je bent zelf aanspreekbaar op je gedrag 

en je functioneren en je geeft anderen op prettige en duidelijke wijze feedback. Je bent secuur 

zonder afbreuk te doen aan je snelheid en juiste prioriteit. Je verstaat de kunst van het 

schakelen tussen diverse deeltaken, zonder het overzicht te verliezen.  

 

Verder vragen wij 

• Je bent parttime (24-32 uur) beschikbaar; 

• Je denkt en werkt op Hbo-niveau en bent zeer gemotiveerd om bij een maatschappelijke 

organisatie werken; 

• Je bent goed in plannen, organiseren en overzicht bewaren; 

• Je vindt het leuk om te werken in een organisatie die in verandering is en hieraan mee te 

bouwen; 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands in woord en geschrift. Je bent 

uitstekend in staat mails, brieven of communicatieberichten op te stellen. Daarbij weet je 

vergaderingen kernachtig te notuleren en goed samen te vatten in acties en besluiten 

• Je vindt het leuk om zaken op orde te brengen, toegankelijk en overzichtelijk te organiseren 

en hier anderen in mee te krijgen; 

• Je bent digitaal zeer vaardig, ervaring met Outlook en Word, hebt kennis van Excel en 

Power Point. Kennis van SharePoint en Afas is een pré; 

• Je kunt prima overweg met online vergadertools, zoals Zoom/ MS Teams; 

• Je bent woonachting in een straal van 20 km rond Amsterdam; 

• De uren kunnen in overleg voor een deel flexibel ingevuld worden. Mogelijk zul je je 

taken in eerste instantie - volgens de richtlijnen i.v.m. Covid-19 –deels vanuit huis 

uitvoeren (benodigde materialen worden hiervoor beschikbaar gesteld). 

 

Wij bieden 

In deze afwisselende functie is geen dag hetzelfde. Uiteraard staat er tegenover jouw inzet 

een passende beloning. Je krijgt een marktconform salaris, afhankelijk van de ervaring en 

kennis die je meebrengt. Een laptop en mobiele telefoon horen erbij. Je krijgt tijd en een 

budget om je persoonlijk te ontwikkelen. Het betreft een jaarcontract met uitzicht op een vast 

dienstverband.  
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Je komt te werken in een maatschappelijke organisatie in hartje Amsterdam West, waar 

volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. De lijnen zijn kort en je inbreng wordt enorm 

gewaardeerd.  
 

Ben je enthousiast? 

Je CV en motivatie voor deze functie kun je vóór 8 maart mailen aan AKROS, afdeling HR, 

via sollicitatie@akros-amsterdam.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021002. Voor 

meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Mechteld van 

der Westen, directeur-bestuurder. Voor informatie over de procedure of voor andere vragen 

kun je contact opnemen met Mel de Smit, Manager HR. Beide via telefoonnummer: 020-

2610500. 

 

Privacy 

Voor de afhandeling van je reactie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je 

motivatie. De door jou aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard 

gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


