Regiecentrum Bescherming en Veiligheid biedt bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit
doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn en veilig leven zonder geweld.
Dagelijks werken bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bijna 300 mensen aan de bescherming en veiligheid
van kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Vanuit het motto ‘GRIP op veilig leven’ en de onderdelen:
> Veilig Thuis Friesland: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling.
Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Bij signalen van kinder- of ouderenmishandeling
of huiselijk geweld doet Veilig Thuis onderzoek.
> Jeugd- en Gezinsbescherming: voert jeugdbeschermingsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd.
> Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid: deelt kennis, expertise en ervaring door het trainen, adviseren en
inzetten van professionals.
Beste student,
Ben jij op zoek naar een boeiende stageplaats? Wij bieden in het voorjaar van 2022 een stageplaats aan op
MBO-niveau 4, voor minimaal 24 en maximaal 32 uur voor de periode van 5 of 10 maanden op de:
Administratieve Organisatie

STAGE:
MANAGEMENT ASSISTENT
MBO-niveau 4

Algemeen
Tijdens je stage ondersteun je samen met een ervaren collega enkele managers, je organiseert bijeenkomsten, beheert agenda’s, verzorgt de correspondentie en notuleert tijdens vergaderingen.

Wij zoeken
> Een enthousiaste stagiaire en harde werker die de handen uit de mouwen steekt en niet bang is om
initiatieven te nemen.
> Je volgt de opleiding MBO secretarieel niveau 4.
> Je bent nauwkeurig en zorgvuldig in je werk, je kunt goed plannen en organiseren ook als er verschillende
werkzaamheden tegelijkertijd op je af komen.
> Je kunt jezelf presenteren, je wilt graag nieuwe dingen leren en staat open voor feedback.
> Je komt afspraken na en gaat zorgvuldig met privacy-gevoelige informatie om.
> We vinden het belangrijk dat je in een team kunt samenwerken maar ook in staat bent zelfstandig je werk
te doen.
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Wij bieden
> Een boeiende en leerzame stageplaats waarin je fasegewijs alle facetten van het (management)secretariaat
leert kennen.
> Stagebegeleiding van een ervaren management assistent.
> Een stagevergoeding van € 250, - bruto per maand bij 32 uur per week.

Enthousiast en nieuwsgierig?
Wij maken graag kennis!
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met:
Siepie van der Horst, teammanager Administratieve Organisatie via 058 - 233 37 77
Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Belangstelling?
Solliciteren kan tot 1 februari 2021 via onze website www.regiecentrumbv.nl/vacatures/.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen mag wel.

T. 058 - 233 37 77
www.regiecentrumbv.nl
info@regiecentrumbv.nl
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