
 

Queridon is een taalschool en kennisinstituut gericht op inburgeren door mee 

te doen. Queridon biedt altijd maatwerk met persoonlijke aandacht en 

combineert taallessen met werkervaring, stages en excursies. Queridon 

verzorgt ook workshops en trainingen voor professionals en vrijwilligers die 

werken met anderstaligen.  

 

Ga jij graag om met nieuwe Utrechters, statushouders en andere inburgeraars, 

die de taal aan het leren zijn? Leer jij graag van anderen? Ben je georganiseerd, 

werk je graag samen en maak je graag deel uit van een klein actief team?  

Wij zoeken met ingang van 15 augustus een  

  

Bureaucoördinator  
Voor 16 tot 20 uur per week.  

• Je bent het aanspreekpunt op ons kantoor geeft leiding aan een 

bureaumedewerker en een assistent-bureaumedewerker (leer-

werkplek)   

• Financiële administratie in samenwerking en overleg met de boekhouder 

• Je ondersteunt de directie en het docententeam 

• diverse administratiewerkzaamheden als e-mail, post en telefoon 

• agendabeheer, notulen, onderhoud en beheer van de database 

Wat verwachten wij?  

• Minimaal MBO-4 niveau 

• Beheersing van office programma’s als word, excel en access 

• Geordend en nauwkeurig kunnen werken 

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift (C1)    

• Het spreken van een niet Westerse taal is een pré 

• Woonachtig in (de omgeving van) Utrecht  

• Affiniteit met de doelgroep  

• Collegiaal, zelfstandig en flexibel 

• Je houdt van organiseren en zorgt voor structuur in de chaos van de dag 

• Je bent geduldig en kan goed uitleggen  

 

Wat bieden wij?   

Een aanstelling voor zes maanden, bij gebleken geschiktheid is contractverlenging 

mogelijk. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens CAO Sociaal Werk. 

Werkdagen zijn in overleg, maar minimaal drie dagen per week. De werkzaamheden 

zullen plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht Overvecht.  

Queridon streeft naar inclusieve arbeidsmarkt en maakt graag gebruik van de kracht van 

diversiteit.  

 

Sluitingstermijn: 21 juli 2021. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 23 en 26 juli.   

Voor vragen en sollicitaties kunt u contact opnemen met Barbara Klomp (directeur) via 

het e-mailadres:  barbara@queridon.nl of telefoonnummer 06-30864318 
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