
 
 

  GEVRAAGD:  Administratief medewerker Marikenhuis Nijmegen  

Het Marikenhuis, ontmoetingsplek voor iedereen die is geraakt door kanker, is op zoek naar een 
vrijwilliger voor administratieve werkzaamheden. De administratief medewerker ondersteunt de 
coördinatoren en het bestuur i.c. de bestuurssecretaris. Het is een nieuwe functie die we al 
werkend samen inhoud willen gaan geven. 

 

WERKZAAMHEDEN 
 

1. E-mail en post 
- (Mee)beheren van het mailaccount info@marikenhuis.nl en inkomende post; uitzetten van 

noodzakelijke acties 
 

2. Gegevens vrijwilligers 
- bijhouden en up-to-date houden van database van het vrijwilligersbestand (worden verzameld via 

webtoepassing) 
- bijhouden aanmeldingen nieuwe vrijwilligers; vastleggen algemene gegevens in database (Excel), 

individuele gegevens in Word; rapporteren naar selectiecommissie; bewaken proces van 
aanmelding, tekenen vrijwilligersovereenkomst, deelname training tot start werkzaamheden 

 

3. Gegevens gasten en externe relaties 
- registreren c.q. bijhouden van database gasten en externe relaties in samenwerking met 

coördinator en bestuur 
- ontwerpen digitale aanmeldformulieren voor diverse activiteiten in het Marikenhuis, terugkoppelen 

informatie naar begeleiders en belanghebbenden 
 

4. Interne en externe communicatie 
- bijhouden van activiteitenagenda (in- en extern) in samenwerking met coördinator; plaatsen van 

deze agenda op website, social media en in regionale media 
- plaatsen en wijzigen van het actuele maandrooster (gastheren/gastvrouwen) op website, i.s.m. met 

roosterverantwoordelijke 
- ontwerpen digitale aanmeldformulieren voor maandelijkse informatiebijeenkomsten en lezingen 
- meewerken aan nieuwsbrieven voor resp. gasten, vrijwilligers en externe relaties (bij voorkeur in 

programma Mailchimp) 

Voor de uitvoering van de taken van de administratief medewerker en ook medewerker financiële 

administratie is een werkruimte beschikbaar met een PC en voldoende (kast)ruimte. Uiteraard kan een 

deel van de werkzaamheden thuis worden uitgevoerd. 

 
Ben je handig met de computer, met name met Word, Excel en/of Webbased toepassingen, en lijkt je dit 
wel wat of heb je andere vragen, neem dan contact op met Linda Poelmann: 

 
Linda Poelmann, secretaris bestuur Marikenhuis  
E linda.poelmann@marikenhuis.nl 
M 06 5519 1320 
W www.marikenhuis.nl 
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