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Functieprofiel secretaresse 

Secretaresse voorzitter raad van bestuur/ (hoofd-)directie 

Is belast met secretariaatswerkzaamheden voor de Voorzitter Raad van Bestuur of (Hoofd-) 

Directie. Notuleert vergaderingen, werkt deze uit en bewaakt mede de naleving van 

genomen besluiten. Verzorgt de postbehandeling en archivering, maakt zelfstandig 

afspraken, en organiseert vergaderingen. Verzorgt de correspondentie op basis van 

summiere wijzigingen en heeft een operationele handtekeningsbevoegdheid. Maakt gebruik 

van twee moderne talen. Heeft veel (externe) contacten en onderhoudt deze. Ontvangt 

bezoekers, organiseert interviews, zakenreizen, lunches en diners. Geeft leiding aan het 

secretariaat en coördineert werkzaamheden. Delegeert taken en controleert voorgang. 

Controleert en fiatteert ingediende declaraties en facturen. Heeft minstens twaalf jaar 

ervaring. 

Secretaresse lid raad van bestuur/(hoofd-)directie 

Is belast met secretariaatswerkzaamheden voor een Lid Raad van Bestuur/(Hoofd-)Directie. 

Notuleert vergaderingen, werkt deze uit en bewaakt mede de naleving van benomen 

besluiten. Verzorgt de postbehandeling en archivering, maakt zelfstandig afspraken en 

organiseert vergaderingen. Verzorgt de correspondentie op basis van summiere aanwijzingen 

en heeft een operationele handtekeningsbevoegdheid. Maakt gebruik van twee moderne 

talen. Heeft (externe) contacten en onderhoudt deze. Ontvangt bezoekers, organiseert 

zakenreizen, lunches en diners. Controleert en fiatteert declaraties en facturen. Heeft 

minstens acht jaar ervaring. 

Directiesecretaresse 

Is belast met secretariaatswerkzaamheden voor de (Algemeen)Directeur. Notuleert 

vergaderingen, werkt deze uit en bewaakt mede de naleving van genomen besluiten. 

Verzorgt de postbehandeling en archivering, maakt zelfstandig afspraken en organiseert 

vergaderingen. Verzorgt de correspondentie op basis van summiere aanwijzingen. Maakt 

gebruik van twee moderne talen. Heeft (externe) contacten en onderhoudt deze. Ontvangt 

bezoekers, organiseert zakenreizen, lunches en diners. Controleert en fiatteert declaraties en 

facturen. Heeft minstens vijf jaar ervaring. 
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Afdelingssecretaresse 

Werkt voor meerdere personen. Verzorgt de postbehandeling, archivering en 

tekstverwerking. Maakt afspraken en organiseert vergaderingen. Verzorgt de 

correspondentie aan de hand van de aanwijzingen. Maakt gebruik van minstens een 

moderne taal. Ontvangt in voorkomende gevallen bezoekers. Organiseert zakenreizen, 

lunches en diners. Controleert ingediende declaraties en facturen. Heeft minstens twee jaar 

ervaring. 

Secretaresse 

Zie Afdelingssecretaresse, maar dan werkzaam voor een manager of organisatie in het 

algemeen. Ervaring niet vereist. 

Managementassistent 

Bereidt de werkzaamheden van de manager voor, verzorgt de planning en geeft algemene 

ondersteuning. Levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Verzorgt de 

vastlegging, bewaking en uitvoering van genomen besluiten. Notuleert vergaderingen. 

Verzorgt de postbehandeling, maakt afspraken en regelt vergaderingen. Maakt gebruik van 

twee moderne talen. Ontvangt bezoekers. Verzorgt de correspondentie aan de hand van 

summiere aanwijzingen. Heeft minstens vijf jaar ervaring. 

Office Manager 

De Office Manager heeft een zelfstandige functie, veelal op Hbo-niveau. De OM geeft leiding 

aan het secretariaat en de medewerkers op het secretariaat. Hij of zij initieert, delegeert, en 

adviseert. Neemt op een zelfstandig niveau beslissingen. Is belast met secretariële, 

administratieve en/of facilitaire werkzaamheden, notuleert besprekingen en bewaakt de 

procedurele uitvoering van besluiten. Bestelt binnen een vastgesteld budget kantoorartikelen 

bij leveranciers en onderhoudt contacten met hen. Heeft minstens vijf jaar ervaring. 


