
 

Vacature officemanager ZorgNetOost 
Bij ons is geen dag hetzelfde! Daar kunnen jouw nieuwe collega’s je meer over vertellen. Organiseer 
jij net zo makkelijk een belafspraak met twee personen als een bijeenkomst voor 100 mensen? Ben jij 
initiatiefrijk, sta je bekend om je nauwkeurigheid en ben je administratief sterk?  Dan zoeken we jou! 
 

Kom jij ons helpen? 
Herken jij je in het volgende profiel: 

• Ontzorgen is jou op het lijf geschreven; 
• Je bent initiatiefrijk en prettig om mee samen te werken; 
• Je bent de sparringpartner van het team; 
• Je kan goed zelfstandig werken; 
• Je bent flexibel en stressbestendig; 
• Je kan goed overzicht houden; 
• Je werkt nauwkeurig; 
• Je maakt je snel dingen eigen; 
• Je communiceert effectief en prettig; 
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau; 
• Je kan goed overweg met Microsoft Office; 
• Je kijkt er naar uit om onderdeel te worden van ons team. 

Wacht dan niet te lang en neem snel contact met ons op! 
 

Wat ga je doen? 
Jij hebt een divers takenpakket zodat je je nooit hoeft te vervelen! Een greep uit jouw 
werkzaamheden: 

• Je houdt je bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie; 
• Je organiseert bijeenkomsten; 
• Je bereidt verschillende overleggen voor en zorgt voor de notulen; 
• Je biedt secretariële en administratieve ondersteuning; 
• Je biedt ondersteuning bij onze communicatie via website, social media en nieuwsbrieven; 
• Jij bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers van aangesloten partijen, zorgverleners, 

leveranciers en andere relaties. 
 

Wat bieden wij? 
• Een functie als office-manager voor 32-36 uur per week; 
• Een salaris conform de CAO Ziekenhuizen; 
• Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden; 
• Telefoon en laptop.  



 

ZorgNetOost 
ZorgNetOost is het samenwerkingsverband van zorgaanbieders in Twente op het gebied van 
elektronische communicatie en gegevensuitwisseling. Door informatiestromen te digitaliseren en 
optimaliseren, zorgen wij ervoor dat patiëntgegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder 
inspanningen bij de juiste persoon terecht komen. 
We hebben te maken met zorgprofessionals, patiënten en cliënten, zorgmanagers, ICT managers, 
ICT-leveranciers en ook met andere regionale én landelijke partijen. Wij bouwen zelf geen software 
of hardware, wij brengen mensen bij elkaar en zoeken samen met hen de best passende digitale 
oplossing.  
 
We zijn een klein team met 7 personen. Eigen verantwoordelijkheid en initiatief vinden we erg 
belangrijk; liever een fout maken omdat je iets doet, dan geen fouten maken omdat je niets doet! 
Wij vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen werk en privé.  
 

Meer informatie of direct solliciteren 
Sta jij nu te popelen om aan de slag te gaan of wil je meer informatie? Neem dan contact met 
Marloes Elskamp-Sanders. Telefoon 06-10882480 en e-mail communicatie@zorgnetoost.nl.  
 
Je kan reageren op deze vacature tot en met maandag 26 september. Hopelijk tot snel! 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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