
 
Unal Zorg is een WTZi-erkende  zorginstelling die ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek 
biedt aan kinderen, volwassenen en gezinnen met complexe hulpvragen. Het merendeel van onze 
cliënten heeft een migratieachtergrond. Wij bieden zorg in natura vanuit de Jeugdwet, Wlz en Wmo.  

Wegens uitbreiding van onze afdeling zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega! 

Front office medewerker M/V (32 uur)                  

 Taken  
• Het aannemen, verwerken en doorzetten van inkomende telefonie, mails en post; 
• Het inscannen van documenten en het onderhouden van het archief; 
• Het ontvangen van klanten en relaties die op bezoek bij Unal zorg komen; 
•  (Bij)bestellen van verschillende facilitaire, kantoorartikelen en -benodigdheden; 
• Agendabeheer, waaronder de vergaderruimte en  beheer over de auto’s en laptops; 
• Facilitaire werkzaamheden zoals, schoonhouden van koffiemachine, contact met facilitair 

dienstverleners en kleine onderhoudswerkzaamheden; 
• Notuleren bij vergaderingen; 
• Administratieve ondersteuning van de HR afdeling;  
• Je biedt ICT gerelateerde ondersteuning aan collega’s door het invullen van 

klantcontactformulieren, aanvragen van inlogcodes van e-mailadressen, printer en onze 
systemen Qlink en Qurentis. 

 
Functie-eisen 

• MBO 4 werk- en denkniveau 
• Ervaring met Microsoft 
• Ervaring met Qlink, Qurentis en/of systeembeheer is een pré 
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 
• Affiniteit met de doelgroep. 
• Je bent flexibel, representatief,  dienstverlenend, creatief en collegiaal 

Wij bieden 

• Een uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. 
• Een jonge en dynamische organisatie met korte lijnen. 
• Een aanstelling voor gemiddeld 32 uur per week. 
• Salarisindicatie: afhankelijk van opleiding en ervaring word je ingeschaald volgens het CAO 

Gehandicaptenzorg.  

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met afdeling HR via 
het nummer 020-4470518. 
Heb je interesse in bovenstaande functie, dan nodigen wij je graag uit je CV + motivatiebrief te 
mailen naar hrm@unalzorg.nl. Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 18 februari 2020 versturen. 


