
 

 
 

Heb je interesse in voogdijwerk én opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Wil je 

werken voor een organisatie die jongeren begeleidt in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid? Ben je 

servicegericht, zelfstandig en wil je graag ondersteuning geven aan de uitvoering? En vind je het leuk 

om te werken voor jongeren uit verschillende culturen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Nidos heeft een vacature voor de functie van  

 

Regionaal administratief medewerker 

 

voor 32-36 uur per week bij ons regiokantoor Arnhem 

 

Functieomschrijving 

Als regionaal administratief medewerker ondersteun je de regiomanager en draag je samen met je 

collega zorg voor de regioadministratie. Je voert allerlei voorkomende administratieve 

werkzaamheden uit:  

• Je bent in staat het overzicht te houden over diverse werkzaamheden. 

• Je bent de verbindende schakel in het team. 

• Je verleent administratieve ondersteuning aan de regiomanager en jeugdbeschermers. 

• Je bent het aanspreekpunt op het regiokantoor (e-mail, telefonisch, post, fysieke bezoekers). 

• Je bewaakt het overzicht van de instroom van de jongeren en daarnaast verwerk je gegevens in 

verschillende overzichten. 

 

Functie-eisen 

Naast relevante werkervaring en een havo-, vwo- of mbo-diploma met aanvullende scholing op het 

vakgebied van administratief medewerker, beschik je over een dienstverlenende instelling en goede 

contactuele eigenschappen. Je hebt een accurate en servicegerichte houding. Daarnaast beschik je 

over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je bent stressbestendig en kan 

zelfstandig werken. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao Jeugdzorg. 

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.155 en 

maximaal € 3.048 (schaal 5)  

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. 

 

Procedure 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Michelle 

Lammers, regiomanager Arnhem, via telefoonnummer 088-5011685. 

 



 

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 13 februari 2023 sturen naar het e-mailadres 

administratie.arnhem@nidos.nl, ter attentie van Michelle Lammers. 

 

De organisatie 

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor 

wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van 

het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met 

respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke 

deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie 

over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op 

enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional 

de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl. 

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