
 VNG International zoekt een Secretaresse (M/V)   

 

Algemene informatie 

VNG International is de organisatie voor Internationale Samenwerking van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. Onze missie is het ontwikkelen van een krachtig en democratisch lokaal bestuur wereldwijd. Europese en 

internationale samenwerking tussen lokale overheden behoort nadrukkelijk tot ons werkterrein. VNG International biedt 

internationaal diensten aan voor de publieke sector, veelal in opdracht van de Europese Commissie, Nederlandse 

Ministeries, Wereldbank, en andere nationale en multilaterale instellingen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag 

waar 50 mensen werkzaam zijn. Daarnaast heeft VNG International buitenlandse vestigingen en dochterorganisaties in 

Tsjechië, Tunesië en Zuid Afrika. Voor het uitvoeren van onze projecten en programma’s werken met een pool van 

experts op relevante vakgebieden. Op jaarbasis hebben we een omzet van ruim €20 miljoen. 

 

Voor de afdeling Operations & Logistics zijn we op zoek naar een proactieve Secretaresse (M/V), die het als een 

uitdaging ziet om afwisselende werkzaamheden te verrichten.  

De afdeling en de werkzaamheden 

De afdeling Operations & Logistics bestaat op dit moment uit 8 medewerkers in de functies van Secretaresse (3 pers.), 

Project Officer (2 pers.), Acquisition Officer (1 pers.), Acquisition Coordinator (1 pers.) en de Manager Operations & 

Logistics (1 pers.).   

 

Binnen deze afdeling zijn de secretaresses verantwoordelijk voor o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden. 

 Het op belang en urgentie inschatten van binnengekomen werkzaamheden en op eigen initiatief en naar eigen 

inzicht afhandelen van deze taken; o.a. bestaande uit het regelen van vergaderingen, vluchten, visa, hotels, 

etc.  

 De opmaak van rapporten en presentaties, etc. in Office. 

 Het behandelen van (inter)nationaal telefoonverkeer en het verzorgen van correspondentie;  

 Het uitvoeren van taken op het gebied van e-mail, relatiebeheer leveranciers en experts, e.d.;  

 Het vervullen van de 1e-lijns helpdeskfunctie voor VNG International op het gebied van (gebruik van) hard- & 

software en de toepassing van programma’s (Outlook, Word, Excel, Synergy, e.d.).  

 Het proactief signaleren van ontwikkelingen, aandachts- en knelpunten en indien nodig informeren van 

manager Operations & Logistics.  

Profiel van de ideale kandidaat 

 Minimaal MBO niveau en aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;  

 Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;  

 Kennis van de Franse taal is een pré;  

 Uitstekende kennis van en ervaring met MS Office;  

 Flexibele en dienstverlenende instelling;  

 In staat te functioneren in een grote van zelfstandigheid èn kunnen werken in teamverband;  

 Goede organisatorische vaardigheden.  

 Secuur, proactief, behulpzaam, open, eerlijk en hoog werktempo. 

Arbeidsvoorwaarden 

 24 vakantiedagen; 

 Werkweek van 4 of 5 dagen (0,8 fte of 1 fte) in overleg. Minder dan 4 dagen is niet bespreekbaar; 

 Bij 1 fte: 7 ADV-dagen (waarvan gemiddeld 5 vooraf vastgestelde sluitingsdagen) 

 Salaris marktconform, afhankelijk van ervaring en achtergrond (schaal 6 is het uitgangspunt); 

 Eindejaarsuitkering: vast 4,6%, resultaatsafhankelijk 3,4%; 

 Bonusregeling;  

 Tegemoetkoming in de reiskosten; 

 Aanbod ziektekostenverzekering tegen aantrekkelijke collectieve kortingen; 

 ABP-pensioen regeling (bijdrage werkgever ca. 70%). 

Belangrijke informatie 

 Ingangsdatum: 1 september 2018 

 Reacties: via http://vng-international.homerun.co/secretaresse/nl 

 Deadline: zondag 15 juli 2018 

 Contact persoon: Anouk de Boer, HR Business Partner 06 2296 1472  

 

 

 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://vng-international.homerun.co/secretaresse/nl

