VACATURE MEDEWERKER SECRETARIAAT
32 UUR LOCATIE NOOTDORP
Ben jij die ondersteuner in hart en nieren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn een team dat bestaat uit vier medewerkers secretariaat en onze gastvrouw. Met dit
team ondersteunen wij onze behandelaren op onze drie locaties. Je bent hét visitekaartje van
onze praktijk. Je realiseert je dat wij werken met kinderen en ouders die zich kwetsbaar
opstellen en je wilt een betekenisvolle bijdrage leveren! Je houdt van een goede werksfeer,
vindt het een uitdaging om een bijdrage te kunnen leveren aan de groei van onze Praktijk. Jij
haalt graag het beste uit jezelf en uit anderen? Dan is dit dé werkplek voor jou!
Werken bij Praktijk Vergne
Praktijk Vergne is een kleinschalige, maar ambitieuze jeugdhulpinstelling met een duidelijke
visie op zorg! Wij staan in de regio bekend als een persoonlijke, waardevolle én betrokken
instelling. Cliënten, ouders van cliënten, scholen en andere professionals ervaren Praktijk
Vergne als een zeer persoonlijk, gedreven en professioneel team dat maatwerk levert voor
een zeer gevarieerde doelgroep tot 18 jaar. Ons enthousiaste, hechte team is warm,
laagdrempelig en beschikt over een brede multidisciplinaire kennis. We weten elkaar makkelijk
te vinden en leren erg veel van elkaar.
Wat ga je, in grove lijnen, doen?
• Agendabeheer
• Telefoon aannemen
• Ondersteuning bieden op secretarieel/ administratief gebied
• Correspondentie / inkomende stukken afhandelen
• Bijeenkomsten notuleren en organiseren (trainingen)
• Contacten onderhouden
Wij vragen/ verwachten:
• MBO werk- en denkniveau
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Kennis van Microsoft 365, voorkeur ook voor EPD (elektronisch patiënten dossier)
MediCore
• Werkervaring in dergelijke functie ( in de jeugdzorg) is een pré
• Je bent bevlogen, inventief en flexibel wanneer nodig
• Je bent dienstverlenend ingesteld en ziet je zelf graag als spin in het web
• Een positieve verklaring omtrent het gedrag (VOG)
• Minimale beschikbaarheid van 4 dagen

Wij bieden:
• Een tijdelijk overeenkomst die wordt aangegaan voor een jaar en met de mogelijkheid,
bij gebleken geschiktheid, tot omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
• Salaris conform CAO Jeugdzorg
• Een afwisselende functie in een plezierige, lerende en inspirerende werkomgeving
• Fijne collega’s, die altijd voor je klaar staan met een luisterend oor en je faciliteren daar
waar mogelijk
Over Praktijk Vergne
Praktijk Vergne is in 2009 opgericht vanuit een sterke, idealistische visie op de jeugdhulp.
Deze moet in onze ogen huiselijk, vriendelijk, oprecht en in optimale samenwerking zijn met
de systemen rondom onze cliënten. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot praktijk met
meerdere locaties en een zeer hoge mate van tevredenheid bij onze cliënten en ketenpartners.
De praktijk is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leer-, ontwikkelings- en
gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren tot 18 jaar (vanuit de BGGZ, SGGZ, EED en
ambulante begeleiding op school). Onze locaties zijn kleinschalig en huiselijk, maar met een
zeer breed aanbod van hulp. Hierin zijn wij onderscheidend in de omgeving. Onze locaties
bestaan uit gedreven teams. Een hoge mate van kwaliteit en een persoonlijke benadering
staan centraal. De multidisciplinaire teams zijn goed op elkaar ingespeeld. Onze collega’s
delen graag nieuwe ideeën. Er zijn duidelijke verwachtingen, ruimte voor overleg en
samenwerken is erg belangrijk. Er heerst een open en professionele sfeer.
Wij werken vanuit een handelings- en systeemgerichte visie. Dat wil zeggen dat we de
hulpvragen altijd plaatsen binnen de context van de cliënt (gezin, opleiding/ school, vrienden).
Dit maakt nauwe samenwerking met ketenpartners essentieel. Wij willen zo breed mogelijk
zorg kunnen bieden met verschillende behandelmethoden. We besteden aandacht aan
individuele en teamvorming-/ontwikkeling. We hebben korte communicatielijnen, werken
transparant, zowel naar elkaar als naar cliënten. Er is er aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling en groei. Professionaliteit, collegialiteit en enthousiasme maken het verschil. Een
goede sfeer en plezier in het werk vinden wij belangrijk!
Word jij onze nieuwe collega?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Wil jij werken binnen een dynamische en groeiende
zorgorganisatie gericht op kinderen en jongeren? Dan zijn wij echt op zoek naar jou!
Graag ontvangen wij je schriftelijke sollicitatie/ motivatiebrief en CV voor 12 mei a.s.!
Mail naar astrid@praktijkvergne.nl of neem voor verdere informatie contact op
via 070-7709060. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op onze locatie in Nootdorp.

