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             Management Assistent 2018 

32 - 38 uur 
 
 

Doel van de functie: 
Het ondersteunen van bestuur, directeur en MT op 
organisatorisch, administratief en secretarieel gebied. 
 
Rapportagestructuur  
- De Management Assistent rapporteert aan de 

algemeen directeur van de KNRB.  
 
Functie-eisen: 
- HBO werk- en denkniveau; 
- enige werkervaring in een soortgelijke functie; 
- gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen in de 

sport; 
- zelfstandig werken; 
- inzicht in administratief organisatorische procedures; 
- nauwkeurig, accuraat en planmatig; 
- uitstekende communicatieve vaardigheden; 
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord 

en schrift; 
- stressbestendig en flexibel inzetbaar; 
- goed en effectief communiceren met collega’s, 

toproeiers en bestuursleden van verenigingen; 
- integer, correcte omgaan met vertrouwelijke 

informatie. 
 
Persoonlijk profiel: 
- Beschikt over een hands-on-mentaliteit, is in staat 

goed en effectief te communiceren met collega’s en 
bestuursleden van verenigingen en de KNRB; 

- Een enthousiaste collega die geen negen tot vijf 
mentaliteit heeft; 

- Voelt zich thuis in de dynamiek van de roeisport 
waarin professionals en vrijwilligers samen optrekken. 

 
Competenties:          niveau 
 I II III IV 
Ondernemerschap (k)  X   
Klant-/omgevingsgericht (k)   X  
Resultaten realiseren   X  
Plannen & Organiseren   X  
Samenwerken (k)  X   
Doelgericht communiceren   X  
Professioneel handelen (k)   X  
Nauwkeurig werken   X  
Initiatief nemen   X  

 
Functieschaal:  

Taken en verantwoordelijkheden: 
Directiesecretariaat en managementondersteuning: 
 Ondersteunt de directeur bij organisatorische- en 

administratieve werkzaamheden.  
 Maakt  een actielijst van, op initiatief van de directeur 

georganiseerde, werkoverlegsituaties  
 Draagt zorg voor de planning, facilitering en catering van de 

regiobijeenkomsten, de bestuursvergaderingen, de AV’s en 
interne overleggen.  

 Is verantwoordelijk voor de organisatie, publicatie en uitreiking 
van de KNRB prijzen (1x per jaar).  

 Beheert en bewaakt vergaderstukken t.b.v. het bestuur en de 
Algemene Vergadering.  

 Draagt zorg voor de registratie en verwerking van de 
inkomende en uitgaande post en e-mail van directie en het 
bestuur.  

 Is aanspreekpunt voor algemene uitvoeringszaken. 
 Ambtelijk secretaris van de tuchtcommissie. 

Verrichten van algemene secretariële werkzaamheden: 
 Verstrekt telefonische- en schriftelijke informatie inzake de 

KNRB.  
 Beheert de agenda van de directeur en de activiteitenkalender 

van het bestuur. 
 Is verantwoordelijk voor het ordelijk houden van de 

voorraadkast. 
 Draagt zorg voor info-berichten op de KNRB-site. 
 Verzorgt de redactie van ‘algemene informatie’ t.b.v. de 

ledenpost, KNRB site en AV- publicaties. 
 Verstuurt gerelateerde mailings en ondersteunt hierin de 

medewerker (online) communicatie. 
 Houdt voorraden bij van kantoorartikelen- en materialen en 

promotieartikelen. 
 Algemene (organisatorische/administratieve) ondersteuning 

bondsbureau.  
Verrichten van werkzaamheden topsport: 
 Reguleert de FISA mailing, zowel circulars als algemene mails. 
 Zorgt voor het tijdig aanvragen en afmelden van statussen  

(A; Selectie; HP; IT; NT; Belofte) bij NOC*NSF en/of via TMS. 
 Draagt zorg voor het nieuwsbulletin Topsport. 
 Beheert en administreert de Topsportovereenkomst. 
 Is verantwoordelijk voor het NAW-gegevensbeheer van roeiers 

met een status middels het relatiebeheersysteem, TMS en 
correspondentie NOC*NSF en CTO. 

Webwinkel, ledenadministratie en overige werkzaamheden: 
 Is verantwoordelijk voor een goed functioneren van de 

webwinkel.  
 Is verantwoordelijk voor gegevensbeheer en het actueel houden 

in het relatiebeheersysteem van de KNRB (Renflex). 
 Is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de 

ledenadministratie en is hiervoor aanspreekpunt voor de leden.  
 Ondersteunt t.a.v. de organisatie van toegewezen projecten en 

evenementen.  
 Verricht werkzaamheden t.b.v. het verenigingsoverzicht.  

Resultaat  
Jaarlijks nader te bepalen resultaten worden in 
onderling overleg in functioneringsverslagen 
vastgelegd. Resultaatafspraken maken we met 
elkaar in januari. 
 
Resultaatafspraken zijn bijvoorbeeld: 
- adequate en goed werkende 

ledenadministratie;  
- correcte verwerking van gegevens en 

mutaties in Renflex (CRM systeem); 
- goede en tijdige organisatorische 

voorbereiding van de ledenvergaderingen 
en bestuursvergaderingen en tijdige 
verspreiding en publicatie van de 
vergaderstukken; 

- effectief ondersteunen van bestuur en 
directeur;  

- adequate beheer van relaties; 
- gedegen en tijdige notulen; 
- juiste en correcte telefoonafhandeling. 
- bestellingen aan de financieel manager 
- Etc. aanvullen 
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