
                      
 

              
 
 
 
 
 
 
 

 

Receptioniste/ Telefoniste 

0,6 - 0,8 fte 

Ingangsdatum z.s.m.  

 

In de regio FoodValley werken 5 samenwerkingsverbanden samen aan Passend 

Onderwijs. Wat ons uniek maakt, is dat we met deze 5 samenwerkingsverbanden in één 

pand zitten, aan de Copernicuslaan 30 te Ede. Voor dit pand zoeken we een 

receptioniste/ telefoniste. 

Wil jij graag een bijdrage leveren aan passend onderwijs voor kinderen en jongeren 

binnen onze regio? Wil je dat doen door de mensen waar we mee samenwerken 

(scholen, gemeenten, jeugdhulppartners en andere partijen) een warm welkom te heten, 

te ontzorgen en andere administratieve ondersteunende werkzaamheden uit te voeren?  

Dan zoeken we jou! 

 

Functie:    Receptioniste  

Opdrachtgevers:  gezamenlijke SWV’s  

Locatie:    Copernicuslaan 30 Ede  

Ingangsdatum:    z.s.m.   

Aanstelling:    0,6 – 0,8 fte  

Werkdagen en – tijden:  in overleg waarbij het merendeel van de werkzaamheden 

plaatsvindt op maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur en waar 

nodig een enkele keer in de avond. Het betreft een duo-functie met 

een collega.   

 
 
Wat houdt de functie in?  

 

De receptioniste zorgt voor een nette en klantvriendelijke ontvangst van het bezoek, voor het 

correct aannemen en doorverbinden van binnenkomende telefoongesprekken, het verwerken van 

de post en voor ondersteunende administratieve activiteiten. Ook wordt van de receptioniste 

verwacht dat de vergaderzalen gereedgezet en opgeruimd worden (koffiebeheer, vullen afruimen 

etc.). De receptioniste is in staat om eigen tijd zelfstandig in te delen op basis van vaste gegevens 

en de noodzakelijke reactie op meldingen.  

Wat vragen we van je?  

Aangezien je het eerste aanspreekpunt bent bij binnenkomst van het pand, verwachten we van je 

dat je representatief en uiterlijk verzorgd bent. We waarderen het als je je inzet en motivatie laat 
zien. Ook helpt het als je stressbestendig en zorgvuldig bent, en goed kunt plannen en 
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organiseren. We vinden integriteit belangrijk, juist omdat je voor meerdere organisaties 
tegelijkertijd werkt.  

Je opleidingsniveau is gelijkwaardig aan MBO 2-3/ HAVO, aangevuld met eventuele cursussen 
en/of trainingen. Gewenste vooropleiding: Secretarieel medewerker (telefoniste/receptioniste) 
MBO2 of secretaresse MBO3.  

Wat bieden we je?  
 
Werken in een pand met veel gezelligheid en dynamiek. Ondanks dat je voor meerdere 

organisaties werkt, zorgen we ervoor dat je één aanspreekpunt hebt en één persoon waar je 
verantwoording aan aflegt. Je krijgt vrijheid om je werktijd naar eigen inzicht in te delen.  

Je inschaling geschiedt in de CAO PO Schaal 4, op basis van ervaring en diploma’s.  

 
Hoe nu verder?  

Hebben we je interesse gewekt en heb je zin gekregen om te solliciteren? We ontvangen dan graag 
je CV en motivatie. Deze kun je sturen naar secretariaat@swvgeldersevallei.nl. Voor eventuele 
vragen over de vacature, neem gerust contact op met secretariaat@swvgeldersevallei.nl. De 

gesprekken vinden plaats in overleg.  
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