
Stel een vraag over de vacature! 071-5140130

HBO denk- en
werkniveau

Bij Sleutelnet hebben we
een enthousiast en jong
team met professionele

spirit en aanpak.
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Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

WIE ZIJN WIJ?

Sleutelnet is het samenwerkingsverband
van de zorgpartijen in de regio Zuid-
Holland Noord op het gebied van digitale
samenwerking. Door informatiestromen te
digitaliseren en optimaliseren, zorgen wij
ervoor dat patiëntgegevens sneller, veiliger,
vollediger en met minder inspanningen bij
de juiste zorgverlener terecht komen.
Daarnaast helpen wij onze zorgaanbieders
met de invoering van e-health. We hebben
te maken met zorgprofessionals,
zorgconsumenten, zorgmanagers, ICT-
afdelingen, 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
samenwerking. 

Jong en ambitieus bedrijf op het gebied van digitale 
samenwerking in de zorg zoekt een officemanager!

Vacature officemanager Sleutelnet

2 minuten lopen
vanaf Leiden CS

28-36 uur per week

 
 

De selectie-
procedure

ONZE CULTUUR

Ons team
stelt een vijftal
kernwaarden
centraal in het
werk. Het is
dan ook
belangrijk dat
jij je hier in
kan vinden.

Naast héle goede dienstverlening, vinden wij het
belangrijk dat we plezier kunnen maken met
elkaar. Wij gaan geregeld borrelen, bootje varen
of gezellig samen eten. Sta jij komend voorjaar
met ons aan de buitenbar? 

Hoe kunnen wij zo'n kneiterhoge kwaliteit
leveren? Omdat wij plezier beleven in ons werk!

Als officemanager ben je de spil van het
kantoor. Het geeft energie om veel voor

collega’s én externen te kunnen
betekenen. Ook word ik in mijn functie
uitgedaagd om inhoudelijke kennis van

onze IT-diensten te hebben.



Je wordt uitgenodigd 
voor een informeel
kennismakingsgesprek 
op ons kantoor. 

Stel een vraag over de vacature! 071-5140130

Stuur voor 24 januari een
knallende motivatiebrief
naar info@sleutelnet.nl,
waarin jij aangeeft hoeveel
uur je per week beschikbaar
bent, én een kort filmpje,
waarbij je minstens even zelf
in beeld komt. Zo krijgen wij
een beeld bij wie je bent.

Vacature officemanager Sleutelnet

WHAT'S IN IT FOR YOU?

 
 

Als officemanager ben jij de
spin in het web van Sleutelnet.
Jij bent het eerste
aanspreekpunt van
zorgverleners, leveranciers en
andere relaties. Je
ondersteunt je collega’s bij het
faciliteren van bijeenkomsten,
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WIE BEN JIJ?
Jij hebt een relevante opleiding afgerond en
4-8 jaar werkervaring. Je hebt een HBO
denk- en werkniveau en kunt uitstekend
overweg met Microsoft Office. Je hebt
affiniteit met zorg en ICT en hebt de ambitie
om met jouw drive en vaardigheden een
relevante rol te spelen binnen de organisatie
Sleutelnet. Je bent initiatiefrijk, klantgericht
en goed in staat om zelfstandig te werken. Je
bent analytisch en kunt je snel dingen eigen
maken. Met je positieve én kritische houding
ben je een prettig persoon om mee samen
te werken en ben je continu op zoek naar
verbeteringen. Je weet effectief en prettig te
communiceren, kunt een sparringpartner
zijn van de overige medewerkers van
Sleutelnet en draagt bij aan de teamspirit
van de energieke organisatie. Je werkt
secuur en gestructureerd, maar je bent ook
flexibel en stressbestendig.

IK BEN ENTHOUSIAST! HOE VERDER?

SELECTIE-

PROCEDURE

Kantoor op 2 min. lopen vanaf Leiden CS.

WAT GA JE DOEN?

Functiegroep 45 van de cao ziekenhuizen
€2144 - €3072 bruto per maand. Periodiek
afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Een functie als office manager voor 28-36
uur per week, vol uitdaging en afwisseling.

Ruime opleidingsmogelijkheden.

Elke dag gezamenlijk lunchen met collega's.

de installatie van veilige e-mail bij gebruikers, en je houdt je bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering
van de organisatie. Samen met het jonge en ambitieuze team van Sleutelnet breng je het bedrijf
verder naar een bloeiende en onmisbare schakel binnen de zorg in de regio. Een groot deel van
jouw werkzaamheden zal bestaan uit het contact met onze participanten, vooral zorgverleners.
Naast het beantwoorden van algemene vragen, lever je technische ondersteuning voor diensten
die wij aanbieden, waaronder ZorgMail en Sleutelmail. Ervaring hiermee is een pré, maar wij
kunnen het jou ook leren. Werkdagen zijn in ieder geval op woensdag en vrijdag, de rest in overleg. 

Telefoon van de zaak & reiskostenvergoeding.

Bij een tweede uitnodiging, geven wij jou een bescheiden
huiswerkopdracht die je mag voorbereiden. In die tweede
ontmoeting leer je weer andere collega’s kennen en gaan we
iets meer de diepte in over de aard van de werkzaamheden.

Binnen een week hoor je of je ons
team mag komen versterken. 

 Hopelijk kun je zo snel mogelijk
starten, wij staan te popelen om

jou heel hartelijk te verwelkomen!


