
Stut-en-Steun is een initiatief van de Groninger Bodem Beweging en 
het Groninger Gasberaad en biedt professionele en onafhankelijke 
ondersteuning aan een ieder die te maken heeft met de schadelijke 
gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen. Inwoners kunnen 
bij ons terecht met al hun vragen over het proces rondom schade-
melding, schadeafhandeling, het inspecteren en versterken van hun 
woning en de verschillende regelingen. 

Op de website www.stutensteun.nl kunt u aanvullende informatie 
vinden over onze organisatie. 

 

Vacature 
Frontoffice/

administratief 
medewerker

(24 uur per week)

Het betreft hier een tijdelijke vacature voor 4 maanden. Voor deze 
functie zoeken we iemand die van afwisseling houdt en het een  
uitdaging vindt om ondersteunend te zijn voor collega’s.

De frontoffice/administratief medewerker 
• neemt de telefoon aan, inventariseert de vraag en verwijst door;
• ontvangt bezoekers, inventariseert vragen en verwijst door;
• legt gegevens vast in het CRM-systeem;
• is aanwezig bij- en notuleert vergaderingen;
• houdt het verlofrooster bij;
• verzorgt de inkomende en uitgaande post;
• verzorgt eenvoudige catering t.b.v. afspraken en vergaderingen;
• doet de dagelijkse boodschappen.

Functie-eisen
• minimaal in het bezit van een MBO niveau 2 diploma;
• kennis van administratieve procedures;
• kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en  

bestandsbeheer;
• goede mondelinge - en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid,  

kennis van de Groningse taal is een pré;
• dienstverlenende en klantgerichte instelling;
• integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Voor deze vacature geldt het volgende:
• indiensttreding zo spoedig mogelijk;
• de sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 31;
• sollicitatiegegevens van afgewezen kandidaten worden direct  

vernietigd. Sollicitatiegegevens van kandidaten in procedure  
worden gedurende de procedure bewaard in een veilige omgeving. 
Direct na het in dienst treden van de geselecteerde kandidaat  
worden alle sollicitatiegegevens vernietigd;

• bij aanstelling dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  
te worden overlegd;

• bij aanstelling dienen relevante diploma’s te kunnen worden  
overlegd;

• kandidaten van 50 jaar en ouder vragen we met nadruk te  
reageren;

• Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? 
In dat geval kunt u telefonisch contact opnemen met Ina Blink, 
coördinator, via telefoonnummer 050-2112044;

• u kunt uw brief met cv tot uiterlijk 29 juli 2021 sturen naar  
Stut-en-Steun, Molenweg 58a, 9919 AJ Loppersum of per email: 
welkom@stutensteun.nl


