
 

 

Team Assistent(e) | Utrecht | 16 uur 
 
Over Co-eur, centrum voor obesitas en eetstoornissen  
Co-eur is een 2

e
 lijns GGZ instelling die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen bij 

volwassenen met (ernstig) overgewicht, bij wie mogelijk ook sprake is van andere psychische klachten waarvoor 
specialistische, multidisciplinaire behandeling nodig is. Ons behandelteam bestaat uit: klinisch psychologen, 
psychiaters, psychotherapeuten, (GZ) psychologen, fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen en diëtisten.  
Een team van mensen dat vol warmte en aandacht werkt. Samen met de cliënt zetten ze zich volledig in om de 
gestelde doelen te bereiken. Bij Co-eur staat de cliënt altijd centraal. 
 
Co-eur is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Zorg van de Zaak levert alle dienstverlening die nodig is 
om de medewerkers van onze opdrachtgevers gezond aan het werk te houden. Binnen onze organisatie werken 
alle specialisten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg.  
 
De functie 
Voor onze vestiging Utrecht zijn wij op zoek naar een team assistent(e) om het bestaande team te versterken. Als 
team assistent ben je het professionele, positieve aanspreekpunt voor onze cliënten en ondersteun je collega’s op 
de vestiging. Als spin in het web draag je zorg voor alle voorkomende administratieve, organisatorische en 
ondersteunende werkzaamheden.  
 
Een greep uit je takenpakket: 

 Ontvangen van bezoekers en cliënten. 

 Afhandelen van telefoon, e-mail en correspondentie. 

 Verrichten van administratieve en secretariële werkzaamheden. 

 Verrichten van complexe planningstaken voor cliënten van de vestiging Utrecht.  

 Beheren van kantoorvoorraad 
 
Wat zoeken wij? 
Je weet nooit precies wat de dag jou gaat brengen, maar dat is voor jou geen probleem. Jij krijgt er juist energie 
van! Jij bent een enthousiaste en ondernemende persoonlijkheid, bent sterk in plannen en organiseren en hebt 
een goed gevoel voor urgentie. Daarnaast ben je representatief en heb je oog voor detail. 
 
Vereisten: 

 Een afgeronde en relevante MBO opleiding; 

 Ervaring met Word, Excel en Outlook; 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Minimaal vijf jaar relevante werkervaring bij voorkeur in de zorgbranche; 

 Ervaring met cliënten/ patiënten planning is een pré; 
 
Daarnaast vragen we van jou de volgende competenties: 

 Je bent assertief, stressbestendig en communicatief sterk; 

 Je bent klantgerichtheid en betrokken; 

 Je hebt een gestructureerde, zelfstandige en flexibele werkhouding en bent bereidt om tijdens vakantieperiodes op de 
locatie  Den Bosch uit te helpen;  
 

 
Wat bieden wij? 
Wij vinden het belangrijk, dat je kunt werken op de manier die jij prettig vindt en dat je past binnen de visie van 
Co-eur en het team waarvan je deel uitmaakt. De sfeer bij Co-eur laat zich omschrijven als inspirerend, warm, 
loyaal en hard werkend. De baan die wij vacant hebben is uitdagend, biedt veel variatie en daagt je uit op de 
gebieden professionaliteit en klantgerichtheid. 
 
Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden van bovenstaande functie geschieden conform de CAO GGZ. 
Daarnaast bieden  wij uitstekende opleidingsmogelijkheden en een collectieve zorgverzekering. De vacature is 
voor 16 uur per week verdeeld over twee werkdagen.  
 
Herken jij jezelf in dit profiel en wil jij graag voor ons werken? Stuur dan jouw CV en motivatie naar 
sollicitanten@zorgvandezaak.nl t.a.v. Jolanda Schuringa. 
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