
 

 

Secretariaatsmedewerker/administratief medewerker 

 

Startdatum: per 1 juli of anders zo snel mogelijk 
Aantal uur per week: 24-32 uur 
Standplaats: Velserbroek 
Dienstverband: jaarcontract met intentie tot verlenging 
 
De Organisatie 

De Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland in Velserbroek is een samenwerkingsverband van circa 

140 huisartsen in omgeving Haarlem. Onder deze ‘koepel’ valt een aantal werkmaatschappijen (zie 

www.hczk.nl ). Begin 2019 werd een nieuwe werkmaatschappij opgericht die de rol als regionale 

ondersteuningsorganisatie van de eerstelijnszorg voor de regio Zuid Kennemerland op zich zal 

nemen. Hierdoor breidt de huidige rol van de Huisartsencoöperatie zich verder uit. De HCZK wordt 

ondersteund door een klein, collegiaal bureau in Velserbroek waarvan jij een onderdeel zal uitmaken.     

De afdeling 
Het secretariaat zal bestaan uit een directiesecretaresse, die werkzaam is voor de 2 directeuren en zij  
verzorgt de financiële zaken en HR-zaken, een secretaresse die voornamelijk werkzaam is voor de 
Spoedpost en een secretaresse die de Wijkgerichte Zorg, Netwerk GGZ en algemene secretariële 
taken op zich neemt. Dit kan jij zijn!  

Wat is mijn positie binnen de Organisatie? 
De medewerker Secretariaat wordt onze nieuwe collega en komt ons als team versterken. Jouw 
gebied is voornamelijk de Wijkgerichte Zorg en het Netwerk GGZ ondersteunen en daarnaast de 
algemene secretariële taken op jou nemen. Daarnaast ondersteun jij ook de beleidsmedewerkers bij 
administratieve zaken. Het is dus een leuke en veelzijdige functie.  

Takenpakket 

• Vergaderingen plannen, voorbereiden, notuleren 
• Agendabeheer medisch directeur WGZ en overige verzoeken 
• Organiseren van bijeenkomsten 
• Facilitaire zaken van het bureau 
• Administratieve werkzaamheden (bijv.: bijhouden CRM systeem) 
• Afhandelen van correspondentie 

Profiel/Competenties 

• MBO 4 werk- en denkniveau (secretariële en/of administratieve opleiding afgerond) 
• Ervaring in soortgelijke functie 
• Kennis van Microsoft office pakket (voornamelijk Excel en Word) 
• Organisatorische eigenschappen 
• Een proactieve en flexibele instelling 
• Integer en kan zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie; 
• Ordelijk en accuraat 

http://www.hczk.nl/


 
Arbeidsvoorwaarden 

• Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. 

• Inschaling in CAO Huisartsenzorg schaal 5 (2.268 – 3.160) overeen te komen op basis van 
kennis en ervaring 

• HCZK biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een gezellige werkplek 

Solliciteer nu! 
Ben jij enthousiast geworden? Mail dan je CV met begeleidende brief z.s.m.  naar 
jwestendorp@hczk.nl  t.a.v. Jennifer Westendorp. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie 
kan je contact opnemen met Jennifer Westendorp (directiesecretaresse) 06-20943967.  

mailto:jwestendorp@hczk.nl

