
 

Wil je werken in het MBO bij één van de beste ROC’s van Nederland? 

ROC Rivor is voor de Academie Ondernemerschap en Dienstverlening met ingang 
van 15 augustus 2019 op zoek naar een: 

Managementondersteuner B                      
( 24 klokuren per week)  m/v 
vacaturenummer: 201919 

 

Over ROC Rivor 

ROC Rivor is een relatief klein en kwalitatief sterk ROC midden in het Rivierengebied. 

ROC Rivor biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en 

contractactiviteiten. ROC Rivor heeft in totaal 8 locaties verdeeld over 

Geldermalsen, Zaltbommel en Tiel. De hoofdvestiging is aan de Bachstraat in Tiel.  

 

De sfeer bij ROC Rivor is laagdrempelig en persoonlijk, onderling tussen collega’s en 

richting onze studenten. Onze docenten kennen de studenten persoonlijk. De 

kwaliteit van onze opleidingen is hoog en de persoonlijke benadering wordt 

gewaardeerd door onze studenten.  

 

Je gaat aan de slag binnen de Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening 

aan de Bachtstraat te Tiel. De Academie ontwikkelt zich steeds meer tot een 

ontmoetingsplaats voor studenten, bedrijven en instellingen, het HBO en 

particulieren. Al onze opleidingen beginnen breed vanuit een gedegen theoretische 

basis. Van daaruit kunnen onze studenten zich steeds verder richten op hun ambitie 

en talenten. Onze medewerkers zorgen hierbij voor persoonlijke ondersteuning en 

aandacht, waarbij we een ondernemende en professionele houding van onze 

studenten erg belangrijk vinden en dit ook verwachten van onze docenten en 

medewerkers. 

 

Wat ga je doen? 
 

 Het administratief ondersteunen van de directeur O&D en de coördinatoren; 

 Het administratief ondersteunen van het teams O&D bij de organisatie van 

het onderwijsproces (o.a. het verzorgen van boeken- en leermiddelenlijsten 

en regelen van ouderavonden); 

 Het archiveren van correspondentie, afspraken en overige documenten; 

 Het beantwoorden van de telefoon; 

 Het zelfstandig verzorgen van de correspondentie; 

 Het onderhouden van (telefonische) contacten met medewerkers binnen de 
onderwijsinstelling en externen. 



 

Herken jij je in het volgende profiel? 

 

 Je hebt een afgeronde opleiding als managementassistent of secretaresse; 

 Je hebt ruime kennis van en bent vaardig in het totale Office pakket; 

 Je hebt relevante ervaring in een soortgelijke functie; 

 Je ben communicatief vaardig in woord en geschrift; 

 Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 

 Je bent vaardig in het notuleren en uitwerken van verslagen; 

 Je bent enthousiast, initiatiefrijk, service- en klantgericht; 

 Je bent betrouwbaar, collegiaal, flexibel en stressbestendig. 
 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw Suzanne Frederiks, 

managementondersteuner, telefoonnummer 0344 - 656342 of 

suzannefrederiks@rocrivor.nl. 

 

Wat bieden we jou aan? 

 

 Werken in een professionele organisatie met een persoonlijke en  

laagdrempelige sfeer; 

 Een organisatie die volop in beweging is met ambitieuze en lerende collega’s;  

 Een salaris met een maximum van € 2.714,- bruto per maand bij een fulltime 

benoeming (schaal 6, CAO MBO); 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;  

 In eerste instantie een contract voor de duur van één jaar met zicht op een vast 

dienstverband bij goed functioneren. 

 

Wij maken graag kennis met je! 

Als je voldoet aan het bovenstaande profiel en je ons team wilt komen versterken, 

dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature. Je kunt je 

schriftelijke sollicitatie tot en met 26 mei 2019 richten aan: ROC Rivor, t.a.v. Tanja de 

Jong, Postbus 365, 4000 AJ TIEL (solliciteren@rocrivor.nl).  

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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