
WE ARE HIRING

click!

PROCESONDERSTEUNER
(PT/FT)

 Ben jij op zoek naar een administratieve baan waarbij je ook iets voor mensen kunt 
betekenen? En krijg je energie van het werken binnen een groeiende dynamische 
omgeving? Dan is de functie van procesondersteuner jou op het lijf geschreven!



PROCESONDERSTEUNER (PT/FT)

WIE ZIJN WIJ?

E25 zorg en welzijn is een groeiende organisatie binnen het sociaal domein. Door middel van multifocale zorg 
richten we ons op preventie, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. 
Werkvelden zijn onder andere Jeugdwet, WMO, Forensische zorg en GGZ. E25 zorg en welzijn bestaat uit de 
teams: E25 coach, Buurtsport, Jongerenwerk, Theaterschool Koperen Kees, Muziekmeesters Westland en de 
Centrale Ondersteuning. Jouw nieuwe werkplek bevindt zich in Wateringen, bij het team dat zich binnen E25 
coach bezighoudt met de (ambulante) begeleiding van jongeren en (jong) volwassenen.  

WAT GA JE DOEN?

Als procesondersteuner geef je samen met je collegae invulling aan deze nieuwe rol binnen de organisatie die 
zich het komende jaar inhoudelijk verder zal moeten ontwikkelen. Je ondersteunt het team door het 
coachingsproces te bewaken. Je communiceert hierover met de coaches, je teamleider en de 
zorgadministratie. Op hoofdlijnen bestaan je taken uit:

• Administratieve en proces ondersteuning van coaches bij het opstellen van een multifocaal behandelplan;
• Planning van casusevaluaties en administratieve ondersteuning van de collegae bij de evaluaties;
• Proces ondersteuning bij eventuele verlenging van indicaties;
• Proces ondersteuning bij het afsluiten van trajecten.

WIE BEN JIJ?

Je beschikt over minimaal een relevante MBO opleiding, bij voorkeur op het gebied van (financiële) administratie. 
Affiniteit met het sociaal domein en kennis van cliënt volgsystemen is een pré. Je past in ons team als je 
proactief, nauwkeurig en integer bent. Door je daadkracht weet je gemakkelijk doelen te behalen en geef je niet 
snel op. Verder beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en sta je stevig in je 
schoenen. Je laat je niet snel gek maken en je bent in staat om je in een snel groeiende organisatie staande te 
houden. En als je dan ook nog goed met computers kunt omgaan, dan ben jij onze nieuwe administratieve held. 

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Je komt terecht in een klein, informeel team. We werken nauw samen en hebben daardoor korte lijnen met elkaar. 
Binnen de organisatie hebben we persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Ook krijg je de 
mogelijkheid om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie. De functie van procesondersteuner 
is gewaardeerd in schaal 6 van CAO Sociaal werk (max €3.279,- p/m op basis van 36 uur). Daarnaast krijg je een 
eindejaarsuitkering, vakantiegeld, reiskostenvergoeding, telefoonvergoeding en mogelijkheden tot (bij) scholing. 
Het betreft een functie voor minimaal 24 uur per week. 

MEER INFORMATIE?

Ben jij die administratieve kanjer waar wij naar op zoek zijn? Dan komen we graag met je in contact. 
Je kunt je CV en motivatiebrief e-mailen naar sollicitaties@e25.nl. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het 
navragen van referenties zijn onderdeel van de selectieprocedure.


	formulier verzenden: 


