
Vacature Office assistent 24-36 uur

Houd jij van innovatie in de zorg, ben je een echte spin in het web en houd je van processen
ondersteunen? Dan wordt je door ons team met open armen ontvangen!

Wat ga je doen?
We zijn op zoek naar iemand die ons team komt ondersteunen en zorgt dat er een stabiele basis
achter de schermen is. Jij bent het aanspreekpunt van ons bedrijf. Zorgorganisaties en professionals
komen het eerst met jou in contact via e-mail, telefoon en post. Samen met onze projectleiders en het
bestuur ben je bovendien een belangrijke schakel tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Samen
zorgen jullie dat de interne communicatie goed op elkaar afgestemd is en dat onze dienstverlening
optimaal verloopt. Jij wordt onder meer verantwoordelijk voor:

● Agenda beheer
● Voorbereiden van bijeenkomsten en verslaglegging daarvan
● Rapportage en bewaking van bedrijfsprocessen
● Coördineren van de on- en offboarding van medewerkers;
● Coördineren van sluiten van overeenkomsten met in te zetten docenten en contentmakers;

We vinden het fijn als je creatief en kritisch meedenkt hoe we secretariële en administratieve
processen slimmer kunnen inrichten.

Wie zoeken we?
- Je krijgt er energie van om ons fanatieke team te ondersteunen met jouw organisatietalent
- Je hebt kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift. En bij voorkeur ook in het Engels.
- Voor jou staat de beleving van de klant centraal
- Je bent flexibel, proactief en secuur
- Je kan zelfstandig werken, snel schakelen, de juiste prioriteiten stellen en wordt enthousiast

van snelle dienstverlening.

Wat bieden we jou?
- Een toffe en flexibele functie met veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën om onze

dienstverlening te optimaliseren.
- Een werkomgeving bij een innovatief snelgroeiende organisatie, waar je veel vrijheid krijgt om

je werk en werktijden naar eigen inzicht in te delen. Je standplaats is Delden
- En goed salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Wat doen we bij IMH Nederland?
Het platform IMH Nederland is uniek, omdat het passende ondersteuning voor het jonge kind
combineert met technische innovatie en marketing. In 2020 is IMH Nederland landelijk uitgerold en
enorm gegroeid. Er wordt scholing ontwikkelt en verkocht. Een unieke formule van regionale
samenwerking is in de markt gezet, themagerichte werkgroepen met experts zijn gestart en een
(online) community is ontstaan.

Past deze vacature bij jou? Reageer dan voor vrijdag 21 januari 2022 door je motivatie en CV te
sturen naar info@imhnederland.nl. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje
info@imhnederland.nl naar en we nemen contact met je op.
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