
 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature managementassistent  
24-32 uur 

 
De functie 

Als managementassistent bij de AHa ben je het eerste aan-

spreekpunt en betrokken bij het reilen en zeilen van de  

organisatie. Je bent de steun en toeverlaat van het dage-

lijks bestuur (3 leden) en de bestuurssecretaris. Je bent 

een belangrijke schakel tussen collega’s en de samenwer-

kingspartners binnen en buiten de AHa. Je wordt aange-

stuurd door de bestuurssecretaris. 

 

Een greep uit de werkzaamheden 

• Ontzorgen van het dagelijks bestuur en de bestuurs- 

secretaris door proactief agendabeheer 

• Prioriteren en structureren van inkomende mails 

• Voorbereiden en verspreiden van stukken voor diverse 

bestuurlijke overleggen en verslaglegging 

• Bijhouden van de projectadministratie 

• Redigeren en versturen van nieuwbrieven  

• Websitebeheer  

 

Jij bent 

• Proactief en daadkrachtig 

• Zelfstandig 

• Flexibel en stressbestendig  

• Communicatief sterk 

 

Jij kunt 

• Goed plannen en organiseren 

• Snel schakelen en gaat geen uitdaging uit de weg 

• Procesverbeteringen signaleren en doorvoeren 

• Efficiënt en effectief werken  

 

Jij hebt  

• MBO/HBO werk- en denkniveau  

• Veel kennis van Word, PowerPoint en Excel 

• Ervaring met verschillende ict systemen 

• NT1 niveau in schrijven en spreken  

 

 

De organisatie 

De AHa (Amsterdamse Huisartsenalliantie) is een vereni-

ging van zorggroepen en koepels van gezondheidscentra 

in Amsterdam e.o. De AHa heeft de ambitie om in geza-

menlijkheid het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger 

te zijn van en voor alle huisartsenpraktijken en zorggroe-

pen in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, Badhoevedorp 

en Abcoude. De aangesloten huisartsenpraktijken leveren 

zorg aan 1 miljoen inwoners. 

 

Aanbod 

Een uitdagende werkomgeving met goede secundaire  

arbeidsvoorwaarden, flexibele arbeidstijden en oplei-

dingsmogelijkheden. Je start met een jaarcontract met de 

intentie om dit om te zetten in een vast dienstverband bij 

goed functioneren. Salaris in schaal 6 CAO Huisartsenzorg 

op basis van een full time aanstelling. 

 

Solliciteren 

Mail je brief en cv zo spoedig mogelijk naar Katinka Prince, 

voorzitter dagelijks bestuur:  

info@amsterdamsehuisartsen.nl.  

Je krijgt binnen enkele dagen een reactie.  

Het eerste gesprek vindt online plaats. 

 

Vragen? 

Bel met Katinka Prince 06-29548119 of Anne-Marieke van 

der Veldt, bestuurssecretaris, 06-24711129.  

Of kijk op amsterdamsehuisartsen.nl.  
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