
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KINDERTHUISZORG 
 

 

   NEDERLAND  
 
 
 

Over KinderThuisZorg-Nederland 

KinderThuisZorg-Nederland is een zorgorganisatie speciaal voor kinderen en 

jongeren. Wij zijn koploper waar het gaat om innovatieve en doelmatige zorg. 

Jaarlijks krijgen ruim 4000 kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar 

kinderverpleegkundige zorg van onze (kinder)verpleegkundigen waarbij het 

kan gaan om het uitvoeren van voorbehouden handelingen, zoals bij kinderen 

die kortdurend een intraveneuze antibioticakuur nodig hebben, maar ook de 

zorg aan een kind dat 24 uur per dag ademondersteuning nodig heeft. De 

(kinder)verpleegkundigen die deze zorg geven werken in diverse 

kinderwijkteams door heel Nederland! 

  

KinderThuisZorg-Nederland is geen hiërarchische organisatie. Dit betekent dat er 

geen managers zijn en hierdoor zijn de lijnen kort. Iedereen draagt binnen zijn/haar 

vakgebied een eigen verantwoordelijkheid voor het juist uitvoeren van het beroep. 

Wij geloven dat een goede onderlinge samenwerking leidt tot betere zorg voor 

kinderen en dat uit zich in een klanttevredenheidscijfer van maar liefst 9,1.  

 

 

KINDERTHUISZORG 



Het secretariaat van KinderThuisZorg-Nederland 

Ons secretariaat is het eerste aanspreekpunt als het algemene landelijke 

telefoonnummer van KinderThuisZorg wordt gebeld. Je bent hierbij dus het 

aanspreekpunt voor klanten van KinderThuisZorg, maar ook voor collega’s binnen 

KinderThuisZorg die vragen hebben. Naast de verschillende telefonische 

contacten is het secretariaat de spil van de organisatie als het gaat over de in- en 

uitgaande post. De brieven en pakketjes worden door het secretariaat in 

ontvangst genomen. Je zou toch niet willen dat een pakket buiten blijft staan of 

bij de buren wordt afgeleverd... Ook wordt gezorgd voor het zorgvuldig 

klaarmaken van alle uitgaande brieven en pakketjes. Zo worden er wekelijks 

kaarten, beschermende middelen, materialen en kleding naar onze 

verpleegkundigen verstuurd. Aandacht voor onze collega’s staat bij ons hoog in 

het vaandel. Naast onze collega’s worden ook onze zorgkinderen niet vergeten. 

Op het secretariaat verzend je ook welkomst- en verjaardagscadeautjes naar 

ieder kind dat bij ons in zorg is. Dat doen we met liefde en het is de uitdaging om 

juist dát presentje op tijd bij het kind te krijgen.  

 

Naast het bovenstaande ondersteun je vanuit jouw functie ook andere 

serviceteams. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het invoeren van administratieve 

en financiële gegevens, zoals inkoopfacturen en verlofregistraties, maar ook het 

schrijven/controleren van teksten en ondersteunen bij het organiseren van KTZ-

dagen en introductiedagen. Hiervoor regel je bijvoorbeeld een ruimte, help je met 

de aankleding, de gastenlijst, de uitnodigingen of andere activiteiten voor een 

borrel achteraf.  

 

Zoals je hierboven al hebt gelezen ben jij als medewerker secretariaat betrokken 

bij alles wat er op het servicebureau gebeurt. Je zorgt ervoor dat iedereen goed en 

lekker kan werken. Dit betekent ook dat er genoeg gezond werkfruit is en lekkere 

koffie, heerlijke variaties aan thee en vers bronwater. Daarnaast let je er ook op 

dat er bijvoorbeeld printpapier is en dat de toners op voorraad zijn.  

  



Mocht dat nodig zijn, dan plan je onderhoud in voor het pand of de installaties en 

zorg je ervoor dat de facilitair medewerkers het servicebureau kunnen 

schoonhouden. Soms organiseren wij een gezonde werklunch. Als collega’s een 

ruimte of catering willen reserveren, doen ze dat bij jou en creatieve ideeën zijn 

altijd welkom.  

 

Tot slot hebben we een prachtig pakhuis waar al onze voorraad netjes is 

geordend. Hier staan de cadeautjes voor de kinderen, onze kantoorvoorraad, PR-

materialen en kledingvoorraad. Vanuit het secretariaat wordt de coördinatie in en 

rondom het KTZ-pakhuis geregeld.  

 
Nog even alles op een rijtje: 

 

Jij bent de collega die: 
- Vriendelijk, betrokken en dienstbaar is;  

- Het leuk vindt om collega’s en/of externen te woord te staan en verder te 

helpen; 

- Het leuk vindt om te organiseren en te plannen; 

- In staat is om zelfstandig en nauwkeurig te werken;  

- Representatief is; 

- Maar daarnaast het vooral ook heel leuk vindt om het visitekaartje van 

KinderThuisZorg-Nederland te zijn!  

 
Dit verwachten we van jou: 
- Flexibel, communicatief sterk en dienstverlenend;  

- Je kunt goed zelfstandig werken, maar vindt samenwerken in teamverband 

ook erg leuk;  

- Je gaat nauwkeurig te werk en beschikt over een gezond 

verantwoordelijkheidsgevoel;  

- Een opleiding en/of werkervaring als secretarieel medewerker of 

vergelijkbaar. 

 

 

 

 



Dit bieden wij jou: 

- Een ambitieuze zorgorganisatie met gezellige collega’s en korte lijnen;  

- Een hippe en vooral gezellige werkomgeving;  

- Een werksfeer waarin mogelijkheden zijn voor jouw eigen ideeën;  

- Een fitnessruimte waar je gebruik van kunt maken; 

- Een iPhone en Macbook, hopelijk ben jij net als wij een ‘Apple fan’; 

- Een salaris, vakantiedagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering conform 

cao VVT; 

- Een contract voor 28 tot 32 uur per week. 

 
 

Word jij helemaal gelukkig van bovenstaande vacature? Dan is het werken als 

administratief medewerker secretariaat bij KinderThuisZorg iets voor jou! 

Solliciteren kan door jouw cv en motivatiebrief te sturen naar: 

medewerkers@kinderthuiszorg.nl. Heb je nog vragen? Bel dan met ons HR team. 

Hieronder vind je de contactgegevens van HR. 

  

mailto:medewerkers@kinderthuiszorg.nl


 


	Het secretariaat van KinderThuisZorg-Nederland Ons secretariaat is het eerste aanspreekpunt als het algemene landelijke telefoonnummer van KinderThuisZorg wordt gebeld. Je bent hierbij dus het aanspreekpunt voor klanten van KinderThuisZorg, maar ook v...
	Het secretariaat van KinderThuisZorg-Nederland Ons secretariaat is het eerste aanspreekpunt als het algemene landelijke telefoonnummer van KinderThuisZorg wordt gebeld. Je bent hierbij dus het aanspreekpunt voor klanten van KinderThuisZorg, maar ook v...
	Nog even alles op een rijtje:
	Jij bent de collega die:
	Dit bieden wij jou:

