
 
 

Wij zoeken jou! 
 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER  
Capelle aan den IJssel, 24-28 uur per week (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)  

 

Wat ga jij doen?  

 

Onze functie van administratief medewerker is zeer veelzijdig. Daarom zijn wij ook op zoek naar een 

administratieve teamspeler die flexibel is. Het ene moment handel je een telefoongesprek af, het 

andere moment ben je een ticket aan het verwerken en dan weer een adhoc vraag aan het 

beantwoorden per email. Hou jij van deze afwisseling en werk je graag in een gedreven en enthousiast 

team, dan is dit mogelijk wel jouw gedroomde baan.  

 

 

Wie zijn wij? 

 

Intercares Nederland is producent en leverancier van verpleegoproepsystemen en slimme sensoren 

binnen de zorgsector. Door inzet van onze zorgtechnologie willen wij ervoor zorgen dat ouderen en 

hulpbehoevende mensen, zo lang als mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen blijven behouden.  

Onze klanten bevinden zich door heel Nederland en steeds meer zorginstellingen weten ons te vinden.  

Dat heeft te maken met onze adequate en klantvriendelijke werkwijze. Wij denken met de klant mee 

en gaan graag uitdagingen aan.  

 

Onze bedrijfscultuur is informeel en wij hebben een “platte” organisatie.  Wij vinden het van belang 

dat iedereen bij elkaar kan aankloppen en elkaar verder helpt. Zo staat eigen initiatief en 

ondernemerschap bij ons hoog in het vaandel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat bieden wij? 

 

- Een marktconform salaris; 

- Een jaarcontract met mogelijk uitzicht op een vast dienstverband; 

- Vakantiegeld 8%  + 27 vakantiedagen; 

- Laptop en Mobiele telefoon van de zaak; 

- Een veelzijdige functie binnen een organisatie met groeiambitie; 

- Een goede werksfeer en leuke collega’s binnen een familiair bedrijf. 

 

Wie ben jij? 

 

Voor deze functie zoeken wij een gedreven persoon, die mee wil werken aan het succes van Intercares 

Nederland en haar dochterondernemingen. Daarnaast is het van belang dat jij in het bezit bent van: 

 

- Afgeronde MBO opleiding (niveau 3/4 ); 

- Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift; 

- Goed overweg kunnen met MS Office (Word, Excel, Outlook);  

- Klantvriendelijk en Communicatief vaardig; 

- Flexibel en Zelfstandig kunnen werken; 

- In het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

 

Is jouw interesse gewekt? En wil jij solliciteren? Stuur dan je CV en motivatie per email naar: 

c.rabeling@intercares.nl.  

 

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie! En kijk ook vooral eens op onze websites:  

www.intercares.nl / www.techniekvoordezorg.nl / www.secunox.nl 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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