Rienks Arbodienst is een middelgrote landelijke arbodienst. Onze deskundigen ondersteunen
werkgevers en werknemers bij het inrichten en uitvoeren van het gezondheidsbeleid. De
manier waarop wij samenwerken is op basis van een eerlijke relatie. Zo doen we dat met
onze klanten en zo werken wij ook bij Rienks. Wij gaan voor het beste!
Wil jij bij het Rienks team werken? Wij zijn per direct op zoek naar een:

Medewerker Backoffice (secretariaat)
(voor 32 uur per week)

Het secretariaat is voor Rienks Arbodienst het kloppend hart binnen de organisatie. Op het
secretariaat wordt gewerkt met twee teams. Ieder team bestaat uit servicedesk
medewerkers en backoffice medewerkers. Als backoffice medewerker ben jij het
aanspreekpunt voor onze bedrijfsartsen. Je verzorgt met name de planning van de
spreekuren. Jij weet iedere agenda succesvol en efficiënt te vullen. Door middel van een
training on the job leren wij je stap voor stap alle fijne kneepjes van ons vak.
Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal MBO+ werk- en denkniveau
Je kunt jezelf mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en presenteren
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Je bent geduldig, flexibel en hebt een optimistisch karakter
Je hebt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan
Je bent bestand tegen een dynamische, hectische omgeving met een grote
informatiestroom
Je bent 32 uur beschikbaar en woonachtig in de omgeving van Leusden
Werkdagen in ieder geval op woensdag en vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur

Wat biedt Rienks jou:
•
•
•
•
•
•

Een prettige werksfeer met betrokken collega’s
Dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is
Persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheid tot doorgroeien
Marktconform salaris
Coaching en begeleiding op de werkvloer
We dagen je uit en geven je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen

Wil jij werken bij het Rienks Team en herken jij je in bovenstaand profiel?
Dan ontmoeten wij je graag. Stuur je motivatie voorzien van je cv naar:
g.streef@arbodienst.nl of bel voor meer informatie: 06 – 13 30 51 87.

