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Wij geloven dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Bij Pastiel ontwikkelen we onze 
kandidaten tot zij klaar zijn voor duurzaam, betaald werk. Wij gaan zorgvuldig om met onze 
kandidaten én onze werkgevers. Want werkgevers uit de regio zijn de partners van Pastiel op de 
arbeidsmarkt. Wij kennen de werkgever en vullen vanuit hun perspectief vacatures in. Niet alleen 
op basis van functie-eisen, maar ook op basis van persoonlijke eigenschappen van de werknemer. 
Dit kan omdat wij onze kandidaten kennen, dankzij het intensieve Pastiel-proces. 
Kortom: wij vinden de juiste kandidaat, op de juiste plek en bij de juiste werkgever.

De functie is een belangrijk onderdeel voor het realiseren van onze ambitie. Alle werkzaamheden 
zijn ondersteunend aan het primaire proces, namelijk het plaatsen van kandidaten in duurzaam en 
betaald werk.

• Een ervaren administratief medewerker met een MBO niveau
• Iemand die plezier heeft in het ondersteunen en verbeteren van ons werkproces
• Iemand met goede computerkennis en kennis van archiefverzorging en registratiesystemen
• Iemand die secuur is en snel zaken weet af te handelen
• Flexibel inzetbaar op locaties Pastiel

• Een functie van 24 tot 32 uur 
• Een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• De functie is ingeschaald in schaal 7 van de CAR/UWO

Neem dan contact op met Sieta Lont: 06 – 525 231 84.

Wij ontvangen graag uiterlijk 30 mei je motivatiebrief en CV op het mailadres van Berber Soddu: 
b.soddu@pastiel.nl. De gesprekken vinden plaats op 11 en 13 juni 2019.

Over Pastiel

administratief medewerker

wie zoeken wij?

wat bieden wij?

meer weten?

solliciteren

administratief medewerker
Zoekt een: 


