
 
 

 

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten (SWOM) zoekt zo spoedig mogelijk een 

 

Managementassistent/medewerker P&O 

24 uur per week 
 

De organisatie 
Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten (SWOM) is de welzijnsorganisatie voor de 
inwoners voor Montfoort en Linschoten. Naast een breed scala aan welzijnsactiviteiten, het 
Steunpunt Mantelzorg en het SWOM DoeMeeHuis, bieden wij onder meer binnen het Sociaal Team 
de frontoffice van de Wmo, dementieconsulent, Algemeen Maatschappelijk Werk en 
Buurtbemiddeling aan. Daarmee leveren wij een belangrijk aandeel in het totale aanbod aan wonen, 
welzijn en zorg in Montfoort en Linschoten. Met 21 medewerkers en 280 vrijwilligers bereiken we 
veel. We zijn een prettige organisatie om voor te werken en er is ruimte voor eigen initiatief en 
ontwikkeling. 

 

De functie 
Als managementassistent werk je nauw samen met de directeur. Als medewerker P&O ben je het 
aanspreekpunt voor alle medewerkers op het gebied van personeelszaken. Je wordt hierbij 
ondersteund door de HR adviseur. 

 
Taken 
Als managementassistent voer je o.a. de volgende taken uit: 
- Alle secretariële werkzaamheden waaronder agendabeheer van de directeur. 
- Notuleren van het SWOM teamoverleg en PVT-overleg. 
- Postverwerking. 
- Contractbeheer. 
- Organiseren van team(building) sessies. 
- Archivering. 

 
 



Als medewerker P&O voer je o.a. de volgende taken uit: 
- Het opstellen van arbeidsovereenkomsten. 
- Het verwerken van salarismutaties (maandelijks) en declaraties. 
- Verlofregistratie. 
- Het bijhouden van personeelsadministratie in diverse systemen. 
- Voorbereiden en inplannen van functioneringsgesprekken. 
- Alle administratieve taken met betrekking tot in- en uitstroom personeel. 
- Ziekteverzuim meldingen. 
- Administratie scholings- en loopbaanbudget. 

 

Wij vragen 
- Secretaresseopleiding. 

- Aanvullende kennis van personeel en organisatie. 

- Ervaring met salarisadministratie. 

- Goede mondelinge, schriftelijke – en digitale vaardigheden. 

- Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie. 

- Werkdagen in overleg vast te stellen. In ieder geval niet op vrijdag. 

 

Jouw beloning 
De functie is ingeschaald in schaal 7 van CAO Sociaal Werk (Welzijn & Maatschappelijke 

dienstverlening). De aanstelling is voor één jaar met, bij wederzijdse tevredenheid, de mogelijkheid 

tot verlenging. 

 

Word jij onze nieuwe collega? 
Heb je interesse? Mail jouw CV met motivatie naar ons secretariaat ten name van Anchel Kraan, 

a.kraan@swomontfoort.nl, o.v.v. vacaturenummer 3417.20.DIR. Wil je meer inhoudelijke informatie 

over deze functie dan kun je contact opnemen Marie-José Hermans, via telefoonnummer  

0348 - 469109 of kijk op onze website www.swomontfoort.nl. 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Interne kandidaten hebben voorrang bij 

gelijke geschiktheid. 

 

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

mailto:a.kraan@swomontfoort.nl

