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Neurowave zoekt van september tot december 2022 een
Office manager GGZ (24-36 uur)
Functie
De functie van officemanager is dynamisch en veelzijdig. Je bent een onmisbare schakel in het
werkproces, je verricht administratieve en organisatorische werkzaamheden en je bent de spin in
het web die zorgt dat alle zaken achter de schermen soepel verlopen. Ben jij klantgericht en
financieel goed onderlegd? Dan maken wij graag kennis met jou. Werkzaamheden omvatten o.a.:
● Secretariële werkzaamheden;
● Telefoon- en correspondentie behandeling;
● Agendabeheer;
● Personele-, financiële, administratieve- en ondersteunende werkzaamheden;
● Aanspreekpunt voor facilitair beheer en huisvesting;
● Management ondersteuning;
● Het organiseren van bijeenkomsten en personeelsuitjes
Waar ga je werken?
Neurowave is een kleinschalige instelling in de specialistische GGZ, waar rTMS-behandeling wordt
gegeven in combinatie met psychotherapeutische behandeling. Repetitieve transcraniële
magnetische stimulatie (rTMS) is een behandeling voor cliënten met depressieve klachten en
OCS. Deze innovatieve methode maakt gebruik van lichte elektromagnetische pulsen, die de
hersenactiviteit moduleren. De methode is wetenschappelijk bewezen, non-invasief en wordt
vergoed door zorgverzekeraars. Bij Neurowave wordt nauw samengewerkt met het team en er is
een zeer persoonlijke benadering naar patiënten. De sfeer in de praktijk is positief en open.
Wat breng je mee?:
Hou je van regelen en plannen, ben je een kei in communicatie en ben je ondernemend en positief
ingesteld? Heb je ervaring als office manager in de GGZ? Dan maken wij graag kennis! We zien
graag iemand die:
● Klantvriendelijk en klantgericht is;
● Goed kan plannen en organiseren;
● Nauwkeurig en secuur werkt;
● Zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden bezit (NL/EN);
● Zelfstandig kan werken;
● Financiële kennis heeft en/of een financiële achtergrond;
● Kan schakelen tussen diverse niveaus binnen de organisatie;
● Flexibel is en niet snel uit het veld geslagen.
Salaris en arbeidsvoorwaarden
Naast een afwisselende functie met fijne collega's, bieden wij jou alle ruimte voor de inzet van jouw
talent en passie. Salariëring volgens CAO-GGZ. Het gaat om een aanstelling voor de duur van 4
maanden met de mogelijkheid tot verlenging indien gewenst.
Heb je nog vragen of zou je graag wat meer willen horen over de vacature met een (digitale) kop
koffie? Neem dan gerust contact op met Eva Dijkstra, neurobiologe en directeur Neurowave (0204210473 / info@neurowave.nl).

