
 
 

 

 

Zie hieronder voor meer informatie over de vacature! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vacature : Stagiaire BBL – Office Assistant 

Voor minimaal 20 tot maximaal 32 uur bij onze locatie te Vlaardingen 

 

Wat ga je doen? 

Je gaat de Directie, Manager Bedrijfsvoering, de Gedragsdeskundigen, de planning en facturatie 

ondersteunen in hun werkzaamheden. Je wordt het eerste aanspreekpunt aan de telefoon voor 

ouders en relaties. Dit betekent een veelzijdige functie met veel uitdagingen. Zo leer jij stapsgewijs 

het vak van Office Assistant. Zodra jij laat zien dan je het aan kan, durven wij jou ook zelf je eigen 

taken en verantwoordelijkheden te geven. We zijn op zoek naar iemand die een langdurige 

samenwerking met ons wil aangaan, graag zijn of haar steentje wil bijdragen bij een zorginstelling 

waar het belang van onze cliënten voorop staat en niet bang is om de handen uit de mouwen te 

steken. 

Taken en verantwoordelijkheden 

▪ Ondersteuning in allerhande administratieve taken 

▪ Ondersteuning in planningsgerichte taken en het roosteren 

▪ Interne agendabeheer, plannen van zorgoverleggen, evaluatiegesprekken etc. 

▪ Voorbereiden van vergaderingen 

▪ Het maken van notulen 

▪ Het opnemen van de telefoon 

▪ Het beantwoorden van mail 

▪ Inkoop / bestellingen 

Wie ben jij? 

Je bent een enthousiast en integer persoon die een minimaal een VMBO TL diploma, hoger of 

gelijkwaardig heeft. Je bent waarschijnlijk nog jong, dus leergierigheid is belangrijker dan ervaring! 

Verder ben je betrokken, collegiaal, flexibel, empathisch, communicatief vaardig en kan je snel 

schakelen tussen verschillende situaties. Daarnaast kan je goed samenwerken maar ben je ook in 

staat met de tijd zelfstandig je taken uit te voeren. 

Wie zijn wij? 

Stichting de Klimroos biedt kleinschalige, gespecialiseerde groepsbegeleiding, logeerbegeleiding 

en individuele begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis. Wij zijn gevestigd in 

een woonhuis in een rustige wijk in Vlaardingen. Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid staan 

bij ons voorop. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich veilig voelen in een omgeving waar zij 

structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid geboden krijgen. Hierdoor hebben zij een prettige tijd 

en kunnen zij zich verder ontwikkelen. De Klimroos biedt een veilige omgeving waar kinderen 

kunnen groeien.  

Het team van de Klimroos bestaat op dit moment uit de directie, een manager bedrijfsvoering, twee 

gedragsdeskundigen, 15 pedagogisch medewerkers en een huishoudelijk medewerkster. 

 

 



 
 

Wat bieden wij jou? 

Stichting de Klimroos is een jonge sterk in ontwikkeling zijnde kleinschalige zorgorganisatie.        

Je komt te werken in een relatief klein en hecht team, waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng en 

je ontwikkeling.  Wij zijn een organisatie die momenteel een positieve ontwikkeling en groei 

doormaakt. Wij staan open voor jouw inbreng en ideeën, en waarderen het als je ‘van je laat 

horen’. 

We geven je een goede begeleiding zodat jij na 3 jaar een volwaardig diploma kan behalen op 

MBO 3 niveau als Office Assistant. Onze manager bedrijfsvoering heeft ruime ervaring in het 

begeleiden en opleiden van stagiaires en zal jou haar volle aandacht geven. 

Bij ons krijg je als stagiaire BBL een volwaardig loon afgestemd op jouw leeftijd en ervaring. 

Tevens krijg je van ons een reiskostenvergoeding. 

Soort dienstverband: Parttime, we zijn op zoek naar iemand die beschikbaar is voor minimaal       

20 tot maximaal 32 uur per week. Hiervan dien je tenminste 4 ochtenden van 5 uur aanwezig te 

zijn. De werktijden zijn kantoordagen van maandag t/m vrijdag. Wij beginnen in de ochtend tussen 

8.00 – 9.00 uur. Van jou verwachten wij wel dat je tussen 8.00 uur en 8.30 uur begint i.v.m. met het 

aannemen van de telefoon. Natuurlijk begrijpen wij dat je 1 dag in de week naar school zal gaan 

en zullen wij je werkrooster hierop aanpassen. 

Je werklocatie zal zijn bij ons op kantoor aan de Pieter Karel Drossaartstraat 67 te Vlaardingen, 

maar ook zal je best wel eens te vinden zijn bij het logeerhuis aan de Vettenoordstraat 49-51 te 

Vlaardingen (dit is 3 min. van elkaar lopen). Onze beide locaties zijn goed te bereiken met het OV, 

de metro is maar een paar minuten lopen. 

 

Interesse? 

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op! 

Je kunt je CV en motivatiebrief sturen aan P. Valk-Versloot, manager bedrijfsvoering: 

petra@autismebegeleiding-klimroos.nl 

Heb je vragen? Stel ze gerust! 

Neem tevens een kijkje op onze website: www.autismebegeleiding-klimroos.nl 
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