
Telefonist/Receptionist – Flevoland – 0,8 fte 
 
Aeres VMBO/MBO Almere zoekt per 20 juni 2018 wegens zwangerschapsvervanging een 
Telefonist/Receptionist 
Zoek jij een ambitieuze en sfeervolle school? 
   
De functie 
Als telefonist/receptionist zorg je ervoor dat binnenkomende informatie (post, telefoon en 
bezoekers)  zorgvuldig en snel op de juiste plek terecht komt. Je werkt zelfstandig aan de receptie. Je 
bent het startpunt maar ook vaak het eindpunt vwb de externe communicatie. Een belangrijke 
schakel binnen de organisatie van de school.  Belangrijke onderdelen van de werkzaamheden zijn.
   

• Bediening telefooncentrale en telefoonafhandeling, het verstrekken van 
inlichtingen van algemene aard. 

• Ontvangen en doorverwijzen van bezoekers en te woord staan van 
leerlingen/studenten en ouders/verzorgers. 

• Registratie, coördinatie en planning van de vergaderruimtes. 
• Lichte administratieve werkzaamheden zoals kopiëren, printen vergaderstukken, 

bijhouden adresbestanden, registratie aan- en afwezigheid van medewerkers. 
• Agendabeheer directieleden 
• Postafhandeling en verzorgen van mailingen. 

 
 
Jouw kwaliteiten 
Flexibiliteit (Je staat 4 dagen vast ingeroosterd, ook op andere momenten hierbinnen kan er een 
beroep gedaan worden op je flexibiliteit om in te vallen bij afwezigheid van je collega’s). 

• Kennis van Office pakket en social media. 
• Dienstverlenend. 
• Nauwgezet  
• Communicatief sterk 
• Zorgvuldigheid. 
• Verantwoordelijkheid. 
• Goede telefoonstem, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift. 

 
Ons aanbod 
Een prettige werkomgeving in een kleinschalige school, met oog voor elkaar. 
Daarnaast bieden wij:  

• Inschaling volgens de CAO-mbo in schaal 4 (maximaal € 2.361,00 bruto per maand bij 
volledige dienstbetrekking).  

• een tijdelijke baan die we in eerste instantie starten met arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd via onze payrollpartner; 

 
Over ons 
Aeres (V)MBO is een maatschappelijk betrokken opleidingsinstituut met 11 kleinschalige locaties in 
Midden-Nederland. Vanuit een christelijke levensvisie wordt gewerkt aan aantrekkelijk, betekenisvol 
onderwijs voor (jonge) mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving (gaan) werken.  
Binnen onze school is veel aandacht voor het beroepsgerichte gedeelte (voorbereidend  en 
opleidend) van zowel ons VMBO als ons MBO. De onderwijsteams hebben een centrale plaats binnen 
de school en werken vanuit resultaatverantwoordelijke kaders. 
De school groeit in beide afdelingen door. Leerlingen, studenten en hun ouders geven een hoge 
waardering voor begeleiding en veiligheid.  
De school heeft zowel lokaal als regionaal een goede naam. 



De komende jaren zal nadrukkelijker dan ooit ingezet worden op thema’s als gezondheid en 
duurzaamheid in aansluiting op de ontwikkeling van de stad en de regio waarbij de komst van de 
Floriade ook voor onze school een ijkpunt is.  
 
 
Reageren 
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie?  Dan kun je contact opnemen met  
de heer B. Houtsma, locatiedirecteur, telefoonnummer 088-0205400 of 06-51425014.  
Je reactie met CV kun je tot en met 31 mei mailen naar b.houtsma@aeres.nl. 
Wij komen graag met je in contact voor een eerste kennismaking. 
 
 
Meer informatie over de organisatie vind je op de websites www.aeresvmbo-almere.nl 
en www.aeres.nl. 
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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