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Waardering  
Salarisschaal 5 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Onderwijscluster of ondersteunende dienst 
 
- Verantwoording: aan toegewezen leidinggevende 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda.  
De administratief secretarieel medewerker werkt ten behoeve van een organisatorische 
eenheid en voert de werkzaamheden uit binnen de kaders van interne werkafspraken en 
voorschriften. 
 
De administratief secretarieel medewerker verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen 
een aantal resultaatgebieden: 

- algemene administratieve ondersteuning; 
- productie en controle tekstmateriaal en data-entry. 

 
 
Resultaatgebieden 

1. Resultaatgebied 1 
Verrichten van algemene administratieve ondersteuning. 
 
Activiteiten: 
Voert de basisadministratie voor de afdeling. Hierbij valt te denken aan het administreren van 
inkomende en uitgaande brieven en facturen voor de afdeling; bewaakt hiervan de voortgang 
van de afhandeling; houdt afdelingsarchieven en/of werkdossiers bij; plaatst binnen 
vastgestelde kaders bestellingen bij externe leveranciers of intern bij de afdeling facilitaire 
zaken; onderhoudt contacten hierover en verzorgt de nazorg van bestellingen; bewaakt de 
voortgang hiervan, registreert binnengekomen bestellingen; zorgt dat inkomende facturen 
geverifieerd worden en stelt de juistheid vast. Beoordeelt lopende zaken op prioriteit en doet 
deze af. Houdt bestanden bij zoals bijvoorbeeld allerlei Excel bestanden. 
Bereidt vergaderingen administratief organisatorisch voor door onder andere het boeken van 
interne en externe ruimten. Stelt conceptagenda’s op (al dan niet op aanwijzing), zorgt voor 
tijdige toezending van vergaderstukken en notuleert vergaderingen. Werkt de notulen verder 
uit in besluitenlijsten en/of meer uitgebreide verslagen, bewaakt de voortgang van de 
besluitenlijsten en houdt vergaderdossiers bij. 
Ondersteunt de afdeling op allerlei organisatorisch gebied. 
 
 
 
 



  

2. Resultaatgebied 2 
Verstrekken van productie en controle tekstmateriaal en data-entry. 
 
Activiteiten: 
Stelt brieven op aan de hand van inhoudelijke aanwijzingen en doet eenvoudige 
correspondentie zelfstandig af. Zorgt voor interne verspreiding van vergaderstukken. 
Bewaakt de telefoon en agenda’s en legt werkafspraken vast. Neemt telefonische en 
schriftelijke verzoeken om informatie in ontvangst en behandelt deze. Verzamelt en verwerkt 
cijfermatige en andere administratieve gegevens. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- de administratief secretarieel medewerker legt verantwoording af aan de toegewezen 
leidinggevende over de voortgang van de secretariële en administratieve 
ondersteuning en de zorgvuldigheid van de bijdrage aan de organisatie en 
afhandeling van vergaderingen; 

- de administratief secretarieel medewerker werkt binnen de kaders van interne 
werkafspraken en voorschriften; 

- de administratief secretarieel medewerker beslist bij/over het zelfstandig afdoen van 
eenvoudige correspondentie, het bewaken van de telefoon en agenda’s en het 
vastleggen van werkafspraken, het verzamelen, ordenen en verwerken van 
cijfermatige en andere administratieve gegevens, het bijhouden van 
afdelingsarchieven en/of werkdossiers, het administratief organisatorisch 
voorbereiden van vergaderingen en het bijhouden van allerlei bestanden. 

 
Kennis en vaardigheden 
- vaktechnische kennis van administratieve procedures,  administratieve organisatie en 

bekostigingsregelingen; 
- inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van Scalda en de werkzaamheden van het 

management van de afdeling; 
- vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers; 
- vaardigheid in het omgaan met vertrouwelijke informatie; 
- vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken of afhouden van afspraken; 
- werk- en denkniveau: MBO 4+. 
 
Contacten 

- met derden om agenda-afspraken te maken voor het management of op zijn/haar 
verzoek voor anderen; 

- met derden over de secretariële of administratieve afhandeling van zaken om 
informatie uit te wisselen over inhoud en voortgang van lopende zaken; 

- met leveranciers of de afdeling facilitaire zaken om bestellingen te plaatsen en 
informatie uit te wisselen; 

- met deelnemers aan vergaderingen over vergaderstukken bij het terugkomen van 
agendapunten om hen te helpen bij het traceren van relevante stukken 

    met gebruikers van bestanden. 


