
 

 
 

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

vreemdelingen? Ben je maatschappelijk betrokken, flexibel 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!  

 

Wegens toename van de werkzaamheden zoeken wij een 

 

Administratief medewerker 
 

ter ondersteuning van de afdelingen gedragswetenschappen, juridische zaken en beleid & Europese 

samenwerking in Utrecht voor 32-36 uur per week 

 

Functieomschrijving 

Als administratief medewerker werk je vanuit het kantoor in Utrecht en ondersteun je de managers 

van de afdelingen gedragswetenschappen, juridische zaken en beleid & Europese samenwerking.  

 

Als administratief medewerker ben je een echte spin in het web. Je bent oplossingsgericht en 

stressbestendig en je verricht allerlei administratieve werkzaamheden: 

• Je houdt de agenda’s van de drie managers van de afdelingen bij, maakt interne en externe 

afspraken en beoordeelt de afspraken op een efficiënte tijdsindeling. 

• Je organiseert en verzorgt de administratie en correspondentie van de afdelingen en handelt de 

post af.  

• Je maakt planningen voor de afdelingen, zoals bijvoorbeeld een vakantierooster, 

bereikbaarheidsrooster of een overzicht van de te geven scholingen. 

• Je ben ondersteunend aan de managers bij het organiseren van overleggen binnen en buiten de 

afdelingen. Je zorgt voor het reserveren van ruimtes en de overlegfaciliteiten, stelt in overleg een 

(concept-)agenda op en notuleert bij de overleggen. Voor de afdeling beleid & Europese 

samenwerking ondersteun je bij de organisatie van bezoeken in het buitenland door b.v. 

vliegtickets en hotelkamers te reserveren. 

• Je bent het aanspreekpunt op kantoor voor de collega’s werkzaam op de afdelingen (e-mail, 

telefonisch, post, fysieke bezoekers). 

• Je bewaakt de voortgang van diversie acties, denkt mee, anticipeert en zorgt dat alles op rolletjes 

loopt. 

• Op aanwijzingen van de managers controleer je teksten en verslagen op lay-out en tekst. 

 

Functie-eisen 

• Je beschikt minimaal over een havo- of mbo-diploma. 

• Je hebt minimaal 1-3 jaar werkervaring, dit mogen ook stages zijn. 

• Je bent communicatief vaardig, schriftelijk en mondeling. 

• Je hebt een dienstverlenende instelling. 



 

• Je werkt accuraat/gestructureerd. 

 

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%. 

• Je standplaats is Utrecht. Een combinatie van werken op kantoor en thuis is mogelijk.  

• 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 Elsbeth Faber, 

Hoofd juridische zaken en communicatie, via telefoonnummer 088-5011234. 

 

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot 20 februari 2023 sturen naar het e-mailadres e.faber@nidos.nl 

ter attentie van Elsbeth Faber.  

 

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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http://www.nidos.nl/

