
 
 
 

 
ZEL is een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in de regio Nieuwe 
Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). Wij ondersteunen eerstelijns 
zorgverleners bij het bieden van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Zo helpen wij hen 
afspraken te maken over de samenwerking rond patiënten met elkaar én met ziekenhuizen, 
gemeenten en verpleeghuizen. In dit kader en op verzoek organiseren we nascholingen en 
geven we ICT ondersteuning. 
 
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een: 

 
Medewerker deskundigheidbevordering 

(28-32 uur per week ) 
 
Werkzaamheden:  
Wij zoeken een  collega die binnen het huidige team onder andere de volgende taken op zich zal 
nemen:  
 
De administratieve afhandeling van nascholingen voor diverse zorgverleners in de eerste lijn. Dat 
houdt o.a. in: plannen van scholingen, reserveren van locaties, scholingsruimtes in orde maken, 
deelnemers uitnodigen en registreren en evaluaties uitzetten. Zorgt ervoor dat er optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van de belangrijkste ZEL-applicaties voor scholingen. Fungeert als supportdesk 
voor alle vragen rondom nascholingen. 
 
Verder ondersteunt u de afdeling deskundigheidbevordering met algemene secretariële 
werkzaamheden. 
 
Functie-eisen: 

- minimaal enige jaren werkervaring in een administratieve functie; 

- opleidingsniveau MBO, administratief/secretarieel; 

- uitstekende kennis van Microsoft Office 365 (Word, Excel, Outlook en PowerPoint); 

- vloeiend Nederlands in woord en geschrift; 

- zelfstandig kunnen werken; 

- representatief, organisatorisch, klantvriendelijk, accuraat, vlotte werk stijl, proactief, 

stressbestendigheid, initiatiefrijk, teamplayer; 

- eventueel beschikbaar in de avonden. 

Aanbod: 
Een afwisselende en zelfstandige functie voor 28-32 uur per week in een dynamisch werkveld.  

Salarisindicatie € 1.835,00 - € 2.557,00, inschaling afhankelijk van opleiding, functie-eisen en 

ervaring.  

Informeren en solliciteren: 
Mocht je aan alle bovengenoemde functie-eisen voldoen, stuur dan je sollicitatiebrief en CV vóór 30 
april 2021 per email aan Jolanda Deutz, management@zel.nl. Voor aanvullende informatie over de 
functie kunt u telefonisch contact opnemen met Jacqueline Rolfes, mobiel nummer: 06-83137015. 
 
Voor meer informatie over de Zorgorganisatie Eerste Lijn verwijzen wij u naar onze website: 
www.zel.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.zel.nl/

