
 
Receptionist / administratief medewerker (m/v) 24 uur (0,6 fte) 

Functieomschrijving 

Voor onze organisatie verwelkomen wij graag op korte termijn een: 

 

Receptionist / administratief medewerker (m/v) voor 24 uur per week (0,6 fte) 

 

 

U bent het visitekaartje van UvA minds en bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Daarnaast 

wordt er organisatorische ondersteuning geboden aan de medewerkers.  

 

Receptionist / administratief medewerker: 

- Voert zelfstandig secretariële werkzaamheden uit 

- Verzorgt receptietaken, telefoonbeantwoording, en ontvangst van cliënten 
- Verstrekt productinformatie over UvA minds aan belanghebbenden of verwijst deze door 
- Signaleert en rapporteert klachten aangaande secretariële zaken aan de officemanager 
- Verzorgt benodigdheden voor de opleidingen en trainingen 
- Is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer 
- Draagt zorg voor het op orde houden van de wachtkamer, keuken en de vergader ruimtes 
- Is dienstverlenend waar nodig voor het gehele team (een echte duizendpoot) 

 
Functie-eisen: 

- Beschikt over MBO werk- en denkniveau  
- Bij voorkeur secretariële ervaring 
- Ervaring in de (geestelijke) gezondheidszorg strekt tot aanbeveling 
- Uitstekende pc-vaardigheden (o.a. Office 2016) 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  
- Is representatief, proactief en collegiaal 

 
Wat hebben wij je te bieden? 

- Salaris conform CAO GGZ (schaal 45) en gunstige arbeidsvoorwaarden.  
- Zeer gevarieerd werk in een betrokken, gedreven en enthousiast team. 
- Een part-time functie voor minimaal 24 uur per week. 
- Een informele, professionele organisatie gericht op kwaliteit en vernieuwing. 

 
Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je sollicitatiebrief met CV voor 11 december 2019 
naar joudevrielink@uvaminds.nl ter attentie van Jacqueline Oude Vrielink. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Jacqueline Oude Vrielink via telefoonnummer 020-2802900. 
 
Bedrijfsprofiel 
UvA minds biedt behandeling in de vorm van trainingen en cognitieve gedragstherapie, eventueel 
gecombineerd met diagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 23 jaar met 
angststoornissen, dwangstoornissen, posttraumatische stressklachten (PTSS), ADHD, depressie, 
autismespectrumstoornissen, gedragsstoornissen, leerproblemen, (bepaalde) eetstoornissen, 
somatoforme stoornissen, slaapstoornissen en contactuele problemen. Bij kinderen tussen 0 en 4 jaar 
oud biedt UvA minds behandeling in de vorm van oudertrainingen. Ouders met psychische en 
relatieproblemen, die merken dat deze problemen het contact met en de opvoeding van hun kinderen 
in de weg staat, kunnen ook terecht. Het op peil houden en verbeteren van de effectiviteit van zorg is 
een belangrijke doelstelling van het academisch centrum, waarbij nauw samengewerkt wordt met de 
Universiteit van Amsterdam.  
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