
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
MET ORGANISATIETALENT (24 UUR PER WEEK) 

Een groot deel van de functie bestaat uit het 
administratief en organisatorisch bijstaan van onze 
actieve en professionele ondernemingsraad (OR). 
Daarnaast zijn er een aantal externe overleggen die 
door ProBiblio worden gefaciliteerd waarbij je inzet is 
gewenst. Tevens zal je de HR adviseurs assisteren bij 
administratieve en organisatorische  werkzaamheden 
met name gericht op werving en selectie. 

IN DEZE FUNCTIE  
•  Zorg je mede voor correcte en tijdige documentatie en 

verslaglegging van ondernemingsraadvergaderingen en 
externe vergaderingen tussen de directies van openbare 
bibliotheken en ProBiblio:

 -  Je stelt op aanwijzing concept-agenda’s op en zorgt voor 
verzending van de vergaderstukken;

 -  Je notuleert de vergaderingen en werkt de notulen in 
concept uit;

 - Je bewaakt de afspraken.
•  Verricht je voorbereidende en uitvoerende activiteiten, 

gericht op vergaderplanning, vergaderfaciliteiten en 
informatieverstrekking, waaronder:

 - Plannen van reguliere en incidentele overleggen;
 -  Voorbereiding van vergaderingen, voor wat betreft 

faciliteiten en hulpmiddelen en verzorgen van 
uitnodigingen;

 -  Verzorgen van informatieverstrekkingen inzake de 
vorming en scholing aan de leden van de OR;

 -  Ondersteunen van de OR bij de voorbereiding van 
verkiezingen.

• Verricht je diverse overige secretariële taken, waaronder:
 -  Beheren / toegankelijk houden van het archief van de 

OR en andere overleggen en op verzoek verzamelen en 
verstrekken van documentatie en informatie;

 -  Uitwerken van brieven, verslagen en andere in concept  
aangeleverde stukken;

 -  Concipiëren en redigeren van standaardmatige 
correspondentie.

•  Verzorg je inkomende en uitgaande correspondentie van de 
afdeling HRM bij met name werving en selectie.

•  Ondersteun je bij de digitale verwerking van 
personeelsdocumentatie en zorg je  voor correcte invoer van 
documenten in het digitale personeelsdossier. 

ONZE NIEUWE COLLEGA

•  Heeft minimaal een afgeronde 
relevante MBO opleiding. 

•  Beschikt over uitstekende MS office 
vaardigheden (Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint en Adobe)

• Heeft ervaring met notuleren
• Heeft gevoel voor verhoudingen
• Werkt gestructureerd
•  Is bij voorkeur bekend met de 

wet- en regelgeving rondom een 
ondernemingsraad 

•  Heeft een pre bij kennis en ervaring 
met Afas Profit

 
 

JE BENT

•  Betrouwbaar, nauwkeurig en altijd 
gericht op het leveren van kwaliteit

•  Zelfstandig, flexibel en weet zaken 
voor elkaar te krijgen.

•  Enthousiast en beschikt zowel 
mondeling als schriftelijk over 
uitstekende communicatieve 
vaardigheden 

•  Behulpzaam en gericht op 
samenwerking met externe en interne 
relaties

• Een kei in plannen en organiseren.

WIJ BIEDEN JOU

•  Salariëring is afhankelijk van opleiding 
en ervaring, indicatie 6 / 7 CAO OB. 

•  Een organisatie die steeds in beweging 
is en die maatschappelijke ambities 
heeft waar jij je in kan vinden.

•  Veel zelfstandigheid en ruimte voor 
eigen initiatief.

•  Volop mogelijkheden om je persoonlijk 
en professioneel verder te ontwikkelen.

•  Een jaarcontract mét de mogelijkheid 
tot verlenging.

Voor nadere toelichting op de functie kun je contact opnemen met Silvia Settels, manager Bedrijfsbureau, tel. 023 55 46 402.
Je sollicitatie met motivatie en CV ontvangen wij graag uiterlijk 15 juni via vacature@probiblio.nl, gericht aan Silvia Settels.

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

Over 
ProBiblio

ProBiblio is een actieve en innovatieve netwerkpartner voor het openbaar bibliotheekwerk 
in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Wij nemen het voortouw als het gaat om 
vernieuwingen die relevant zijn voor onze bibliotheken. Daarbij zorgen wij voor het 
optimaal benutten van alles wat ontwikkeld wordt en organiseren wij samenwerking en 
kennisuitwisseling binnen onze netwerken. Om dit optimaal te faciliteren hebben wij een 
uitdagende vacature voor een Administratief medewerker met organisatietalent.


