
 

 

Voor onze vestigingen Cuijk en Nijmegen zijn wij op zoek naar een: 

Administratief medewerker  

Organisatie 
Vakopleiding Techniek is een private bedrijfstakschool in de regio Cuijk Nijmegen. Met onze twee 

opleidingslocaties bieden wij opleidingen aan op MBO niveau 2, 3 en 4. Daarnaast verzorgen wij ook 

cursussen binnen de diverse disciplines. 

Ons team bestaat uit zo’n 17 enthousiaste medewerkers die dagelijks een bijdrage leveren aan het 

opleiden van ca. 200 studenten in de richtingen Metaalbewerken, Verspaning, Mechatronica en 

Elektrotechniek.  

 

Functie 
Als administratief medewerker bij Vakopleiding Techniek vervul je een communicatieve rol binnen de 

organisatie. Je hebt contact met studenten, ouders, bedrijven, cursisten en uiteraard je collega’s. Als 

administratief medewerker houd je je o.a. bezig met: 

 Het verzorgen van de administratieve verwerking van studenten, cursisten en klantcontacten; 

 Het onderhouden van de communicatie met studenten/ouders, cursisten en klantcontacten; 

 Het aannemen en verwerken van binnenkomende telefoongesprekken en e-mail; 

 Het actueel houden van studentendossiers; 

 Het ondersteunen van de financiële administratie; 

 Het zorgdragen voor mailing; 

 Het plannen van afspraken; 

 Het ontvangen van bezoekers; 

 Het notuleren van werkoverleggen. 

 

Functie eisen 
 Afgeronde opleiding op MBO niveau, bij voorkeur in een secretariële en/of administratieve richting; 

 Enkele jaren ervaring als (financieel) administratief medewerker; 

 Zeer vaardig met het pakket Microsoft Office; 

 Ervaring met een boekhoudprogramma is een pre.  

 

Belangrijke competenties zijn: 

 Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden; 

 Perfecte beheersing van de Nederlandse taal; 

 Secuur, zorgvuldig en integer; 

 Flexibel; snel kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden; 

 Proactief en stressbestendig; 

 Prioriteiten stellen, begrijpen welke zaken van belang zijn;  

 Overzicht kunnen behouden. 

 

Aanbod 

 Een fijne werkplek binnen een klein team met gedreven collega’s; 

 Parttime functie, 24 uur; 

 Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Solliciteren 

Als je je herkent in bovenstaand profiel, ontvangen wij graag je CV en motivatie via het mailadres: 

d.debruijn@vakopleidingtechniek.nl. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die aan de 

functie eisen en competenties voldoen. 
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