
Directiesecretaresse 
28-32 uur

NIERSTICHTING 

Ben jij een enthousiaste en flexibele digitale duizendpoot? Spreekt een veelzijdige ondersteunende 
spilfunctie in een goede doelenorganisatie jou aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Dit is wat je onder andere doet: 

Het directiesecretariaat draagt zorg voor de secretariële en organisatorische ondersteuning van het 
Management Team (MT), in het bijzonder de directeur en de Raad van Toezicht. De 
directiesecretaresse is de steun en toeverlaat van het MT. De directiesecretaresse regelt (complexe) 
afspraken, bereidt vergaderingen voor en notuleert vergaderingen van het MT en de Raad van 
Toezicht, verzorgt correspondentie en ondersteunt MT- leden bij de planning en uitvoering van hun 
werk. Daarnaast organiseer je bijeenkomsten, je zet actiepunten uit en bewaakt de voortgang.  

Je krijgt energie van de veelzijdigheid van het pakket aan secretariële en organisatorische 
werkzaamheden, kunt prioriteiten stellen in de dagelijkse dynamiek en denkt graag actief mee over 
hoe deze zaken te organiseren. 

Het directiesecretariaat bestaat uit drie directiesecretaressen en vormt een sterk team zodat de 
organisatie adequaat wordt ondersteund. Het heeft de voorkeur dat je op vrijdag beschikbaar bent. 

Dit ben jij: 
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare

secretariële en/of organisatorische ondersteunende functie;
• Je bent digitaal up-to-date en hebt dus ervaring met programma’s als Outlook, Sharepoint, Excel,

Word, One Note en andere office365 programma’s. Ook andere ICT-systemen maak je je snel
eigen;

• Je hebt ruime ervaring in complex agendabeheer en ervaring met het organisatorisch
voorbereiden van bijeenkomsten en vergaderingen van MT-leden, waaronder het opstellen van
agenda’s, het notuleren van vergaderingen en het opstellen en monitoren van actie- en
besluitenlijsten;

• Je bent een kei in plannen en organiseren;
• Je beschikt over prima mondelinge en schriftelijke vaardigheden (Nederlands en Engels);
• Je bent een ervaren en enthousiaste ondersteuner die proactief en zelfstandig werkzaamheden

oppakt;
• Je bent klantgericht, proactief, flexibel, accuraat, integer en kunt goed samenwerken.

Dit bieden wij: 
Een veelzijdige baan met leuke collega’s bij een ambitieuze, professionele en mensgerichte 
organisatie. In eerste instantie betreft het een tijdelijke functie voor een jaar.  
De Nierstichting biedt goede arbeidsvoorwaarden waaronder een ruime vrije dagen regeling en 
mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van je ervaring en 
bedraagt bij een fulltime aanstelling (37,5 uur) minimaal € 2.339 en maximaal € 3.341 bruto per 
maand.  

Deze functie is per direct beschikbaar. 

Dit zijn wij: 
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven 
en ook écht kunnen blijven leven. De impact van een nierziekte is enorm, en genezen kan nog niet. 
Daarom werken we aan concrete oplossingen die nierschade voorkomen, de genezing van nierziekten 
dichterbij brengen en nierziekten draaglijker maken. Dat doen wij niet alleen, maar samen met 



patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen. Ook 
investeren we fors in innovatie en onderzoek. 

Bij de Nierstichting kom je in een dynamische organisatie terecht. We blijven onszelf continu 
verbeteren en verder professionaliseren, mede om ons aan te passen aan de snel veranderende 
omgeving. De samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland ontwikkelde KOERS is hierbij onze 
leidraad voor de komende jaren. Vanuit de verschillende secretariaten werken we effectief samen om 
optimale ondersteuning te bieden. Het Directiesecretariaat valt onder de afdeling Bedrijfsvoering en je 
wordt aangestuurd door de Manager Bedrijfsvoering.  

Solliciteren 
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uiterlijk zondag 10 juli a.s. je CV en motivatie, 
waarin je beschrijft waarom jij aan dit profiel voldoet en wat jouw toegevoegde waarde is voor de 
Nierstichting. Dat kan naar ons via pz@nierstichting.nl, t.a.v. Mischa Hornman, o.v.v. ‘vacature 
Directiesecretaresse’. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 14 juli a.s. 

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Interne kandidaten krijgen, bij gelijke 
geschiktheid, voorrang op externe kandidaten.  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Els van Maurik 035 – 6978000. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:pz@nierstichting.nl



