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Waardering    
Salarisschaal  7  
  
Context  
-   Organisatorische  eenheid:  Onderwijscluster  of  ondersteunende  dienst  
  
-   Verantwoording:  aan  toegewezen  leidinggevende  

  
De  werkzaamheden  worden  uitgevoerd  binnen  het  Scalda,  dat  ontstaat  door  de  fusie  tussen  
ROC  Westerschelde  en  ROC  Zeeland  per  01-01-2012.    
De  managementassistent  werkt  ten  behoeve  van  een  organisatorische  eenheid  en  voert  de  
werkzaamheden  uit  binnen  de  kaders  van  interne  werkafspraken  en  voorschriften.  
  
De  managementassistent  verricht  in  het  bijzonder  werkzaamheden  binnen  een  aantal  
resultaatgebieden:  

-   beheersmatige  en  logistiek-administratieve  ondersteuning;;  
-   secretariële  ondersteuning;;  
-   aansturen,  coördineren  en  plannen.  

  
  
Resultaatgebieden  

1.  Resultaatgebied  1  
Verrichten  van  beheersmatige  en  logistiek-administratieve  ondersteuning.  
  
Activiteiten:  
Bewaakt  organisatorische,  financiële,  personele  en  administratieve  zaken.  Adviseert  het  
management  over  procedurele  aangelegenheden,  planning,  efficiënte  werkwijzen  en  de  inzet  
van  personeel.  Ontwikkelt  en  bewaakt  beheers  procedures  voor  het  cluster/dienst  en  levert  
managementinformatie.  Assisteert  het  management  bij  het  opstellen  van  begrotingen.  Zorgt  
voor  voortgangsrapportages  van  lopende  projecten,  inclusief  de  budget-/contractbewaking,  
vormt  een  projectenarchief  en  houdt  dit  bij.  Initieert  afstemming  met  andere  projecten  en  
clusters.  Adviseert  het  management  over  oplossingsrichtingen  voor  knelpunten  in  budgetten  
en  administratieve  procedures.  
  

2.   Resultaatgebied  2  
Verrichten  van  secretariële  ondersteuning.  
  
Activiteiten:  
Voert  de  correspondentie  voor  het  cluster  en  schat  inkomende  post  en  telefoongesprekken  in  
op  belang  en  urgentie.  Voegt  naar  eigen  inzicht  benodigde  informatie  toe  voor  afhandeling.  
Schrijft  nota’s  en  brieven  aan  de  hand  van  globale  aanwijzingen.  Organiseert  vergaderingen,  
completeert  vergaderstukken,  voegt  zonodig  relevante  informatie  toe,  notuleert  en  bewaakt  



   

de  afdoening  van  genomen  besluiten.  Beheert  de  agenda  van  het  management  en  
controleert  op  het  nakomen  van  afspraken.  Is  aanspreekpunt  voor  zowel  interne  als  externe  
personen  over  interne  administratief-organisatorische  aangelegenheden  en  over  algemeen  
inhoudelijke  aspecten  van  in  behandeling  zijnde  onderwerpen.  
  

3.   Resultaatgebied  3  
Het  aansturen  coördineren  en  plannen.  
  
Activiteiten:  
Geeft  functioneel  leiding  aan  medewerkers  van  het  secretariaat.  
Coördineert  en  plant  de  werkzaamheden  van  het  secretariaat  en  stuurt  de  medewerkers  van  
het  secretariaat  aan.    
  
Kader,  bevoegdheden  &  verantwoordelijkheden  

-‐   de  managementassistent  legt  verantwoording  af  aan  de  toegewezen  leidinggevende  
over  de  inhoudelijke  kwaliteit  en  de  voortgang  van  de  beheersmatige  en  secretariële  
ondersteuning  van  het  cluster  en  de  leiding  aan  de  medewerkers  van  het  
secretariaat;;  

-   de  managementassistent  werkt  binnen  de  kaders  van  interne  procedurele  
werkafspraken  en  administratieve  voorschriften;;  

-   de  managementassistent  beslist  bij/over  het  bewaken  van  interne  procedures  en  het  
leveren  van  managementinformatie,  het  adviseren  over  oplossingsrichtingen  bij  
knelpunten  in  budgetten  en  administratieve  procedures,  het  beoordelen  van  het  
belang  en  de  urgentie  van  binnengekomen  post  en  telefoongesprekken,  het  beheren  
van  de  agenda  van  het  management,  aansturen  medewerkers  van  het  secretariaat  
en  coördineren,  plannen  werkzaamheden  secretariaat.  

  
Kennis  en  vaardigheden  
-‐   theoretische  en  praktische  kennis  van  management  ondersteunende  werkwijzen  en  

technieken;;  
-‐   kennis  van  de  geldende  administratieve  en  interne  voorschriften  inzake  

voortgangsbewaking  etc.;;  
-‐   inzicht  in  de  organisatorische  en  functionele  verhoudingen  binnen  de  organisatie,  het  

cluster  en  de  aard  van  de  in-  en  externe  relaties  van  het  cluster;;  
-‐   het  vertrouwelijk  behandelen  van  informatie,  waar  nodig  bewaren  van  geheimhouding;;  
-‐   vaardigheid  in  het  verzamelen  en  inzichtelijk  maken  van  gegevens,  en  het  leveren  van  

managementinformatie;;  
-‐   vaardig  in  het  opzetten  en  beheren  van  archieven;;  
-‐   leidinggevende  vaardigheden;;  
-‐   mondelinge  en  schriftelijke  uitdrukkingsvaardigheid;;  
-‐   werk-  en  denkniveau:  MBO  4+  
  
Contacten  
-‐   met  medewerkers  van  (de)centrale  (staf)eenheden  over  afhandeling  van  beheerszaken,  

om  informatie  uit  te  wisselen;;  
-‐   met  derden  over  bijeenkomsten  om  de  agenda  te  beheren,  om  inhoudelijke  informatie  te  

verstrekken  of  op  te  vragen.  
  
  
  


