
 

Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad – 4 uur per week 
 

Ben je zowel secretarieel als beleidsmatig sterk en een organisatorische 
duizendpoot? Houd je van gestructureerd en accuraat werken? Vind je het een 
uitdaging onze Ondernemingsraad te ondersteunen en te coachen? Herken jij 
je in onze kernwaarden Persoonlijk, Met Elkaar en Vertrouwd? Dan is deze 
functie wellicht wat voor jou! 
 
KLEINSCHALIGHEID IS ONZE KRACHT! 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan 
zorgdiensten. Er zijn aparte teams voor kleinschalig wonen, thuiszorg, dagverzorging en 
nachtdienst. Wij zijn een zelfstandige, kleinschalige organisatie die staat voor eigen regie, 
autonomie en ontwikkeling zowel voor de bewoner als de medewerker.  
 
WAT GA JE DOEN? 
De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen 
ons zorgcentrum. De OR heeft 6 zetels en voert overleg met de bestuurder over het 
ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Er is tweewekelijks OR-overleg en  
6-wekelijks overleg met de bestuurder. Binnen onze kleine organisatie zijn de lijnen kort en 
kun je snel schakelen. 
Je stelt de agenda op en plant de OR-vergaderingen. Je toetst ingekomen advies - of 
instemmingsaanvragen op cao, wet- en regelgeving; je stelt (concept) advies- en 
instemmingsbrieven op. Je schrijft het jaarverslag. Je denkt mee over de opdracht van de 
OR, de taakverdeling en de organisatie van het werk. Daarnaast ben je sparringpartner en 
klankbord voor de OR en coacht de leden in hun rol. 
 
WIJ VRAGEN 
Een organisatorische, secretariële en beleidsmatige uitblinker! Je bent minimaal in het bezit 
van een passend mbo-diploma (bijv. sociaal – juridisch) én je beschikt over aantoonbare 
secretariële ervaring. Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving; de cao VVT is 
je bekend. Je hebt ervaring met coachen. En als je ervaring meebrengt als voormalig OR lid 
dan zou dat perfect zijn! Verder vragen we het volgende van je: 
o flexibel inzetbaar 
o zelfstandig kunnen werken 
o denken in mogelijkheden 
o tact en doorzettingsvermogen. 

 
WIJ BIEDEN  
Wij bieden een jaarcontract wat bij goed functioneren wordt omgezet in een dienstverband 
voor onbepaalde tijd. Je salaris is conform de CAO VVT, schaal 45. 
Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 
 



 

INFORMATIE 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie dan kun je contact opnemen met de bestuurder, 
Stijn Kanters, via telefoonnummer 0161- 458010.  
 
SOLLICITATIE  
Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk ….. mailen naar: werkenbij@stfranciscus.nl 
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