
Leer-werkbedrijf De Bolder is een bedrijf in beweging. Er werken ruim 100 

 medewerkers op diverse interne productieafdelingen. Van machinale hout-

bewerking tot industrieel wassen: onze mensen leveren vakwerk. De afdeling 

Groen verzorgt de buitenklussen. Daarnaast is detachering een belangrijke op-

stap naar regulier werk. De Bolder begeleidt medewerkers die werkzaam zijn bij 

 externe bedrijven en organisaties, voornamelijk op Texel.

Een boeiende functie, waarbij geen dag hetzelfde is. Je vervult een spilfunctie binnen het management-
team van De Bolder. Enthousiast en flexibel pak je uiteenlopende taken op. Van notuleren tot social 
 media; enorm veelzijdig! Je neemt eigen initiatief en bent besluitvaardig. In deze functie heb je veel 
 contact met mensen binnen en buiten ons bedrijf. Zelfstandig werken, zorgvuldigheid én collegialiteit 
zijn je dus op het lijf geschreven. Als geen ander kun je goed plannen en organiseren. 

ADMINISTRATIEF/SECRETARIEEL MEDEWERKER  M/V
24 uur per week

WIJ VRAGEN

 Administratieve opleiding op minimaal mbo 3-niveau.

 Flexibele instelling; tevens accuraat en oplossingsgericht.

 Goede, communicatieve vaardigheden.

 (Bij voorkeur) een aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare functie.

 Goede beheersing van de Nederlandse taal.

 Kennis van het Officepakket, met name Word, Excel, Outlook en Teams.

 Vaardig met social media, met name Facebook en LinkedIn.

 Bereid om – waar gewenst – aanvullende scholing te volgen.

TAKEN

 Secretariële werkzaamheden: postverwerking, telefoon aannemen, meerdere agenda’s beheren, 
correspondentie, vergaderingen voorbereiden/notuleren en gasten ontvangen.

 Bij afwezigheid van MT-leden, telefonische vragen afhandelen.

 Administratieve werkzaamheden: communicatie op social media en nieuwsbrieven coördineren, 
ondersteuning bij de personeels- en financiële administratie.

 Overige werkzaamheden: ondersteunen van productieafdelingen en dienstverlening. Waar nodig 
ben je contactpersoon voor externe relaties t.b.v. inkoop en verkoop. 

 

SOLLICITEREN 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem contact op met Marieke ter Burg, hoofd P&O. 
mterburg@deboldertexel.nl of 0222 - 313141.   

Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Reageren is mogelijk tot 14 december 2021.  
Wij voeren de sollicitatiegesprekken op donderdagmorgen 16 december. Als je wordt aangenomen, 
start je op 1 maart 2022. Zin in deze uitdaging? Stuur je brief - voorzien van een motivatie en cv - naar 
Marieke ter Burg: mterburg@deboldertexel.nl.

ARBEIDSVOORWAARDEN 
Op deze functie is de cao Gemeenten van toepassing. Het salaris bedraagt maximaal € 1.935,- bruto 
per maand (bij 24 uur per week), afhankelijk van je opleiding en relevante werkervaring. Dit is exclusief 
17,05% Individueel Keuze Budget (functieschaal 6). Het IKB, bestaande uit o.a. vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering, is naar eigen inzicht te gebruiken. Bijvoorbeeld voor meer verlof, meer salaris  
of een opleiding. In deze functie start je met aanloopschaal 5; maximaal € 1.843,- bruto per maand.  
De werktijden zijn in overleg te bepalen.  

Leer-werkbedrijf De Bolder is een bedrijf in beweging. Er werken ruim 100 medewerkers op 

diverse interne productieafdelingen. Van machinale houtbewerking tot industrieel wassen: 
onze mensen leveren vakwerk. De afdeling Groen verzorgt de buitenklussen. Daarnaast is 

detachering een belangrijke opstap naar regulier werk. De Bolder begeleidt medewerkers 

die werkzaam zijn bij externe bedrijven en organisaties, voornamelijk op Texel.

Wij bieden onze medewerkers de kans om hun talenten optimaal te benutten!

De trajectcoach die wij zoeken is een enthousiaste, proactieve bemiddelaar tussen onze mede werkers 
en het bedrijfsleven. Als coach kun je mensen motiveren en begeleiden ‘on the job’. Met tips en onder-
steuning zorg je dat ze optimaal functioneren op de werkvloer. Richting werkgevers vervul je ook die 
coachende rol. Hulp bij het invullen van vacatures, informatie over regelingen of praktische tips over 
werkprocessen; je biedt bedrijven alle nodige handvatten. 

TRAJECTCOACH EXTERN M/V
26-32 uur per week

WIJ VRAGEN

 Een enthousiaste, communicatief vaardige man/vrouw met een afgeronde HBO-opleiding (HRM / 
Jobcoaching / Arbeidsbemiddeling).

 Een teamspeler met een groot, veelzijdig netwerk van werkgevers en maatschappelijke 
ketenpartners op Texel en in de Noordkop.

 Juiste skills voor de acquisitie van potentiële werkgevers/opdrachtgevers en het daarbij horende 
offertetraject.

 Ervaring met bemiddeling en matching van werkgevers en werknemers.

 Werkzaamheden en/of werkplekken bij bedrijven passend (laten) maken, o.a. door jobcarving of 
functiecreatie. 

 Aantoonbare ervaring met trajectbegeleiding en ‘on the job’ coaching van mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt.

TAKEN

 Opbouwen en beheren van een bedrijvennetwerk met arbeidsplekken.

 Trajectbegeleiding bieden aan 30 tot 50 extern geplaatste medewerkers.

 Bedrijven ondersteunen bij het invullen van bestaande vacatures.

 Bedrijven ondersteunen bij het creëren van Garantiebanen.

 Loonwaardebepalingen uitvoeren (Dariuz).

 Advisering en ondersteuning bij de aanvragen rond loonkostensubsidie voor werkgevers, in 
samenwerking met WSP / gemeente.

 Mogelijkheden bespreken tot uitbreiding/verlenging van contracten met werkgevers.

SOLLICITEREN 
Solliciteren is mogelijk tot 14 september 2020. Word je uitgenodigd voor een gesprek?  
Deze staan gepland in week 39. 

Stuur een brief met CV naar:

Leer-werkbedrijf De Bolder
T.a.v. mevrouw M. ter Burg
Reijer Keijserstraat 8
1791 AX Den Burg

De brief zelf is gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel.

Je kunt ook per mail solliciteren: pz@deboldertexel.nl

De aanstelling is per 1 oktober 2020. Wonen op Texel is aan te bevelen, maar geen vereiste. 
Aanstelling in eerste instantie tijdelijk voor een periode van één jaar. Het functieprofiel is Medewerker 
Beleidsuitvoering II (HR21). De functie is ingedeeld in schaal 9 van de cao Gemeenten. Kandidaten die 
niet volledig aan de eisen voldoen, worden geplaatst in een aanloopschaal (schaal 8). Onze organisatie 
kent daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden.


