
 
 
Viore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden elkaar 
kunnen ontmoeten en ondersteunen. Verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken. 
Ontspannende en creatieve activiteiten kunnen ontplooien. Waar bezoekers en vrijwilligers samen 
aandacht geven aan ieders persoonlijke situatie. Viore helpt op deskundige wijze bij het vinden van je 
eigen weg in het omgaan met kanker en de gevolgen ervan.  
 
Viore biedt begeleiding bij de niet medische aspecten van kanker. Bezoekers zijn er iedere werkdag 
zonder afspraak of verwijzing welkom. Viore biedt een uitgebreid activiteitenprogramma en vervult 
tevens een informatiefunctie. Bezoekers kunnen terecht voor individueel verdiepende gesprekken 
met gidsen en ook zijn er regelmatig lezingen.  
Viore kent geen structurele financiering vanuit overheid of verzekering en is afhankelijk van bijdragen 
van fondsen, particulieren en bedrijven. Wel kan Viore rekenen op ruim zeventig goed opgeleide 
vrijwilligers. Zie voor meer informatie over Viore: www.viore.org.  

  
Het secretariaat  

Om alles in goede banen te leiden bij het centrum is er een klein betaald secretariaat van 2,3 FTE dat 
samen verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Dit bestaat uit een directeur, een coördinator 
vrijwilligers, een programmacoördinator, een PR-medewerker en een office assistent.  
Er is per 1 januari 2020 een 
 

vacature voor office assistent 

 

De office assistent is verantwoordelijk voor de ondersteunende zaken zoals de inkomende mail, de 
administratie, de inkoop en inrichting van het centrum. Hij/zij begeleidt ook vrijwilligers die 
administratieve taken verrichten. De office assistent werkt 12 uur per week, verdeeld over de week. 
Hij/zij is bereid om zich daarnaast af en toe een avond of dag in het weekend in te zetten voor Viore. 
De vergoeding is bescheiden en overeenkomstig de beperkte financiële middelen van de stichting    
(€ 16,- per uur).  ZZP-ers worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 
 
Omdat het secretariaat wordt gevormd door een klein vast team is de onderlinge samenwerking en 
vervanging van groot belang. Samen ‘runnen’ zij immers het centrum. Ook het persoonlijk (en 
digitaal) contact met de bezoekers en vrijwilligers is daarbij van belang.  
Viore is op zoek naar iemand die voor continuïteit op kantoor kan zorgen en die bereid is zich voor 
langere tijd aan ons centrum te verbinden.  
 

Taak en verantwoordelijkheden: 

• Beheren van de administratieve organisatie en de geautomatiseerde omgeving, waaronder 

de database en de bezoekersregistratie 

• Beheren en verwerken van het foldermateriaal en de activiteitenkaarten 

http://www.viore.org/


• Organiseren van de inkoop (algemeen)  

• Beheren van de registratie van vrienden   

• Beheren van de facilitaire zaken, waaronder inrichting huis en tuin, inclusief veiligheid, 

schoonmaak, gebruik van Viore door derden en sleutelbeheer  

• Aansturen van de ICT   

• Aansturen van vrijwilligers op administratief gebied 

 
Kennis en ervaring: 

• Minimaal MBO denk- en werkniveau 

• Ervaring met Windows, Office-toepassingen, in the cloud werken en social media 

 

Eigenschappen en vaardigheden: 

• Zelfstandig kunnen functioneren en tegelijkertijd een team-player 

• Hands-on mentaliteit 

• Stressbestendig, flexibel, plezier in organiseren, goed prioriteiten kunnen stellen, houden van 

afwisseling, kunnen delegeren en goed kunnen schakelen tussen de verschillende taken 

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

 

Aandachtig m.b.t.: 

• De tevredenheid en veiligheid van bezoekers 

• Het imago van Viore en de sfeer in huis 

• Het gebouw en de tuin 

• De onderlinge samenwerking met secretariaat en met vrijwilligers 

• Het waarnemen van collega’s bij afwezigheid  

• Bereid zijn regelmatig trainingen te volgen 

 

Sollicitatie:  

Interesse? Stuur vóór 15 november 2019 een gemotiveerde reactie, voorzien van een CV aan Miranda 

van den Eijnden op directeur@viore.org.  

De gesprekken vinden plaats op donderdag 21 november  2019. 
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