
 

 

Vacature secretaresse m/v (32-36 uur) 

Voor het cluster Arbeidsmarkt is Actor op zoek naar een veelzijdige secretaresse. 

Wie zijn wij? 

Actor is een advies- en bestuursbureau en adviseert sociale partners op het terrein van 

arbeid en inkomen, pensioenen, cao, arbeidsmarktbeleid en scholing. Actor richt zich 

met name op de ondersteuning van pensioen- en arbeidsmarktfondsen. Zij staat 

besturen, commissies en cao-partijen met raad en daad bij gedreven vanuit haar missie 

‘Actor versterkt besturen’. Op het bureau werken ruim 60 enthousiaste professionals aan 

inhoudelijke sectorale vraagstukken op het gebied van compliance, governance en 

risicomanagement maar ook arbeidsmarktontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en cao-

modernisering. 

Onze kernwaarden 
De kernwaarden van Actor zijn: professioneel & betrokken, meedenkend & 
oplossingsgericht en nieuwsgierig & verbindend. 

De functie 
Wij zoeken een nieuwe collega voor het secretariaat, dat momenteel bestaat uit drie 
teamsecretaresses en een directiesecretaresse. De nieuwe secretaresse heeft het 
cluster Arbeidsmarkt als aandachtsgebied. 
Je werkt hierbij (nauw) samen met de andere secretaresse van het cluster Arbeidsmarkt 
en ondersteunt elkaar in werkzaamheden.  

Functietaken 
Als secretaresse ondersteun je, samen met collega’s, de medewerkers binnen je 
aandachtsgebied. Binnen deze uitdagende en hectische omgeving vervul je een 
belangrijke spilfunctie. Je verricht uiteenlopende werkzaamheden en anticipeert op te 
ondernemen acties. Er wordt van je verwacht dat je proactieve ondersteuning biedt. 
Daarnaast signaleer je zelf kansen en bedreigingen en onderneem je hierop acties. Je 
durft buiten je eigen comfortzone te treden en vraagt actief om feedback. Ook investeer 
je in relaties met collega’s om de samenwerking te bevorderen. Voor het team maak en 
beheer je afspraken in (complexe) agenda’s, verstuur je o.a. agenda’s en stukken van 
vergaderingen die je organiseert en redigeer je teksten.  
 
Functie-eisen 
- HBO werk- en denkniveau of Schoevers opleiding 
- Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie 
- Zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband 
- Stressbestendig 
- Open-minded, verbindend, professioneel en ontwikkelgericht 



- Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
- Goede contactuele eigenschappen 
- Klantgerichte instelling 
- Uitstekende kennis van MS Office 
- Ervaring met OurMeeting en/of iBabs is gewenst 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Actor biedt een veelzijdige functie waarin je jouw talenten kunt inzetten in een informele 
organisatie waar het bieden van professionele dienstverlening en service voorop staat.  
- Marktconform salaris 
- 8% vakantiegeld, 13e maand 
- 25 vakantiedagen en 13 roostervrije dagen op fulltime basis 
- Reiskostenvergoeding 
- Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden 
- Thuiswerkfaciliteiten, flexibele werktijden, jaarurenmodel 
- Pensioen bij BPL Pensioen 
 
- Werkdagen en uren in overleg 
- Dat je af en toe wat eerder begint of langer doorwerkt is geen issue voor je 
- Startdatum in overleg, liefst per 1 september 
- Woonachtig in Woerden of directe omgeving 

De functie wordt aangeboden voor een periode van een jaar met een proeftijd van een 
maand, met optie op verlenging. 

Standplaats 
Woerden (het kantoor van Actor staat tegenover het station). In de loop van dit jaar 
verhuizen we naar een gloednieuw kantoor binnen Woerden.  

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan direct door je gemotiveerde brief 
met cv vóór 31 juli naar hrm@actor.nl te sturen.  
 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Lenneke Smit, manager van 
het secretariaat, via lenneke.smit@actor.nl of 06-25 08 66 46. 
Kijk voor meer informatie over Actor op www.actor.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

mailto:hrm@actor.nl
mailto:lenneke.smit@actor.nl
http://www.actor.nl/

