
 

 

 
Secretaresse m/v 

18 - 22 uur per week 

Glorieuxpark 

Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze 

weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een 

verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt 

een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed, 

waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven 

en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt. 

Zorg & Wonen Glorieux 

Zorg & Wonen Glorieux is een kleinschalige zorgorganisatie gelegen op het landgoed en biedt 

verzorging en verpleging aan diverse kwetsbare doelgroepen, met oog voor de eigenheid van 

haar bewoners. Zorg & Wonen Glorieux biedt ruimte aan verschillende bewoners die verblijven 

in Huize Glorieux (verzorging en verpleeghuiszorg) en de leefstijlwoningen met 

verpleeghuiszorg. 

Wat ga je doen? 

Als secretaresse  bied je secretariële en administratieve ondersteuning aan de directeur en 

teamleiders. Je verzorgt het agendabeheer en notuleert vergaderingen. Daarnaast bereid je 

vergaderingen voor interne commissies voor.  

In de functie van secretaresse ondersteun je de bewonersraad van Zorg & Wonen Glorieux. Je 

bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging. Periodiek voer je agendaoverleg 

met de voorzitter en secretaris van de bewonersraad.  

Naast de secretariële werkzaamheden verzorg je de administratieve werkzaamheden voor het 

declaratieverkeer Wet langdurige zorg met behulp van het systeem Puur.  

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, representatieve collega met een dienstverlenende 

houding. Je bent omgevingssensitief en communiceert op heldere wijze. Je beschikt over 

organisatietalent met oog voor detail. Je bent accuraat, discreet en integer. Je werkt zelfstandig 

en proactief en hebt een flexibele werkhouding. Je beschikt over een afgeronde secretaresse-

opleiding, minimaal MBO-niveau 4 en hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. 

Ervaring met zorgadministratie is een pré. Je hebt een uitstekende beheersing van de 

Nederlandse taal en je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken.  Je hebt 

een goede beheersing van het MS Office pakket. 

Wat bieden wij? 

● Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s, met ruimte voor persoonlijke groei. 

● Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor 12 maanden. Bij gebleken 

geschiktheid wordt deze omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.  

● Werkdagen en -tijden in overleg.  

● Een salaris conform CAO VVT FWG-35. 
  



 

 

 

 

 

 

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Maaike Ermerins (P&O  

adviseur): m.ermerins@glorieux.nl / telefoonnummer 040 - 2947500. 

Solliciteren 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar 

personeelsadministratie@glorieux.nl  
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