
Wil je graag werken voor een organisatie die zich landelijk inzet voor alleenstaande minderjarige 

asielzoekers/vreemdelingen? Ben je maatschappelijk betrokken, flexibel, stressbestendig, 

oplossingsgericht en werk je zelfstandig en zorgvuldig? Wil je graag vanuit een centrale en 

ondersteunde rol het verschil maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Op korte termijn hebben we op het hoofdkantoor van Nidos een vacature voor de functie van  

Telefonist(e)/administratief medewerk(st)er Voogdijadministratie (m/v) (32 – 36 uur) 

Functieomschrijving 

Als telefonist(e) / administratief medewerkster ben je o.a. verantwoordelijk voor de afhandeling van 

het telefoonverkeer. Je beantwoordt algemene vragen of verbindt de beller door naar de juiste 

persoon. Je maakt hierbij gebruik van een bedieningspost en een moderne telefonie-applicatie.  

 

Daarnaast voer je alle bij Voogdijzaken voorkomende administratieve werkzaamheden uit: zoals de 

verwerking van pupilgegevens en het beoordelen van pupillen-mutaties, declaraties en de 

archivering. 

 

Ook de verwerking van de inkomende en uitgaande post, het ontvangen van bezoekers en enkele 

huishoudelijke zaken behoren tot jouw werkzaamheden.  

 Je bent werkzaam op ons kantoor in Utrecht.  
 

Functie-eisen 
• Je beschikt over een afgeronde MBO-opleiding, bij voorkeur de opleiding tot 

Bedrijfsadministratief medewerker of Telefonist/receptionist 
• Je hebt minimaal 1-3 jaar werkervaring, dit mogen ook stages zijn 
• Je bent communicatief vaardig 
• Je bent service- en klantgericht 
• Je kunt goed overzicht houden en bent stressbestendig 
• Je bent flexibel en kunt goed organiseren 
• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift en een goede 

spreekvaardigheid in de Engelse taal 
• Affiniteit met de non-profit sector is een pré.  

 

Arbeidsvoorwaarden 
• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO-Jeugdzorg  

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.053 en 
maximaal 2.920 

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% 

• De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met kans op verlenging. 
 

Procedure 
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Abdel Abahai, 
Hoofd Voogdijadministratie, via telefoonnummer 088 – 801 1241. 
Je kunt je sollicitatiebrief met CV tot dinsdag 23 april 2019 sturen naar het e-mailadres 
A.Abahai@nidos.nl, ter attentie van Abdel Abahai. 
 
 



De organisatie 
Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdij-instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit 
voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, 
met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met 
specifieke deskundigheid, het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren 
over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze 
dreigt te stagneren.  

 
 

-Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld- 
 


