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Waardering  
Salarisschaal 4 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Onderwijscluster of ondersteunende dienst 
 
- Verantwoording: aan toegewezen leidinggevende 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Scalda, dat ontstaat door de fusie tussen 
ROC Westerschelde en ROC Zeeland per 01-01-2012.  
De administratief medewerker werkt ten behoeve van een organisatorische eenheid en voert 
de werkzaamheden uit binnen de kaders van interne werkafspraken en voorschriften. 
 
De administratief medewerker verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden: 

- administratieve ondersteuning; 
- informatieverstrekking. 

 
 
Resultaatgebieden 

1. Resultaatgebied 1 
Verrichten van administratieve ondersteuning. 
 
Activiteiten: 
Behandelt ingekomen post, bijvoorbeeld facturen die onderdeel uitmaken van de basis 
administratie van de afdeling, o.a. een boekhouding, codeert, controleert, stelt de juistheid 
vast en registreert. 
Bereidt op aanwijzing besprekingen administratief voor. Houdt bestanden bij zoals allerlei 
Excel bestanden. Doet op basis van inhoudelijke aanwijzingen schriftelijke mededelingen 
en/of vraagt informatie op. Legt werkdossiers aan naar onderwerp of project (verslagen, 
brieven etc.) en verwerkt op aanwijzing administratieve gegevens in een geautomatiseerd 
systeem, op formulieren en in diverse overzichten. 
Ondersteunt de afdeling op allerlei organisatorisch gebied 
 

2. Resultaatgebied 2 
Verstrekken van informatie. 
 
Activiteiten: 
Behandelt telefonische contacten op de afdeling en verwijst indien nodig intern door. 
Verstrekt mondeling informatie aan derden of vraagt om inlichtingen over algemene 
administratieve aangelegenheden. Verstrekt informatie aan deelnemers over administratieve 
regelingen. 



  

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- de administratief medewerker legt verantwoording af aan de toegewezen 

leidinggevende over de correcte en juiste administratieve ondersteuning en 
informatieverstrekking.; 

- de administratief medewerker werkt binnen de kaders van interne werkafspraken en 
voorschriften; 

- de administratief medewerker beslist bij/over het coderen en registreren van 
administratie het bijhouden van bestanden, het op basis van aanwijzingen mondeling 
verstrekken en opvragen van inlichtingen en de wijze waarop (telefonisch) vragen 
worden beantwoord. 

 
 
Kennis en vaardigheden 
- vaktechnische kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen; 
- kennis van administratieve procedures en de administratieve organisatie; 
- praktische kennis van de Nederlandse taal en van in gebruik zijnde software; 
- praktisch inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de afdeling en 

(indien relevant) daarbuiten; 
- vaardigheid uitwerken van onvolledige conceptteksten; 
- vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden voor het maken van afspraken 

of het geven van inlichtingen; 
- werk- en denkniveau: MBO niveau ¾. 
 
Contacten 
- met de manager en de medewerkers van de afdeling over het aangeboden werk om 

afspraken te maken over de voortgang; 
- met derden over administratieve aangelegenheden of vergaderingen om afspraken te 

maken of informatie te verstrekken of te vragen; 
- met medewerkers en deelnemers om informatie te verschaffen over (administratieve) 

regelingen. 
 
 
 


