Gezocht: stagiair(e) secretaresse voor de Nederlandse vereniging van Commissarissen en
Directeuren
Ben jij óf ken jij een MBO Secretaresse student die op zoek is naar een te gekke stageplek? Lees dan
snel verder!
We zijn op zoek naar een enthousiaste secretaresse die geen telefoonvrees heeft, nauwkeurig en
creatief/vindingrijk aangelegd is en goed zelfstandig kan werken. We verwachten dat je eigen initiatief
toont en over verantwoordelijkheidsgevoel beschikt. Ook ben je stressbestendig en heb je een groot
organisatietalent.
Jouw takenpakket bestaat o.a. uit:
-

Zorg voor informatie-uitwisseling (hoofdzakelijk per mail en telefoon)
Meehelpen en -werken aan bijeenkomsten en vergaderingen.
Organiseren van vergaderingen
Zelfstandig bewaken en afhandelen van toegewezen projecten en lopende zaken en zo nodig
acties ondernemen
Agendabeheer, archiveren van ledeninformatie, follow-ups en bewaken van deadlines
Ontvangen van bezoekers

Je bent in staat om op een krachtige, vriendelijke manier contacten op te bouwen en te onderhouden
met onze leden, collega’s etc.
Wij vragen:
-

Mbo werk- en denkniveau met een specialisatie op secretarieel/administratief gebied
Zeer goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Prioriteiten kunnen stellen en snel kunnen schakelen tussen onderwerpen
Accuraat, representatief, stressbestendig, klant- en servicegericht en uitstekende
communicatieve vaardigheden
Goede vaardigheden in het MS-Office pakket
Organisatietalent
Affiniteit met verenigingen
Affiniteit met de wereld van commissarissen en directeuren
Praktisch ingesteld

Wij bieden jou een uitdagende stage in een klein enthousiast team in een fantastisch groot netwerk!

Overige informatie
Stagevergoeding: in overleg
Stageperiode: in overleg, minimaal 5 maanden (standplaats: Doorn)
Over NCD
De NCD staat voor ‘Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren’; sinds 1953 hét
platform voor Leiderschap & Toezicht in Nederland. Wij zijn een ‘person to person’ vereniging van,
voor en door directeuren en commissarissen, gericht op het elkaar inspireren en ondersteunen bij
persoonlijke groei. Dat doen we in een veilige en plezierige omgeving, waarbij we ons kwetsbaar
kunnen opstellen om maximaal met en van elkaar te kunnen leren. Passie voor leiderschap, maar ook
bewust en positief ondernemerschap zijn de gemeenschappelijke rode draad.
Interesse?
Stuur zo snel mogelijk je motivatiebrief en cv naar Marrigje Mesker via marrigjemesker@ncd.nl. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Marrigje Mesker, telefoon 088 - 623 2300 of
marrigjemesker@ncd.nl.

