
 
 

Als sportvisserijfederatie behartigen we de belangen van 104 hengelsportverenigingen en 
daarmee indirect die van 133.000 sportvissers. We zijn aangesloten bij Sportvisserij Nederland. 
Sportvissen is met ruim 550.000 leden op voetbal na de grootste sportbond en is aangesloten bij 
NOC*NSF. 
 
Sportvissers willen goed viswater met een aantrekkelijke visstand en uitstekende 
sportvisserijmogelijkheden. Of het nu gaat om viswedstrijden, visvriendelijk maaien en 
baggeren, bereikbare oevers, goede viswaterkwaliteit, vissen voor de jeugd, zeevissen of 
karpervissen; aan alle facetten van de sportvisserij bieden wij hengelsportverenigingen en 
andere organisaties ondersteuning om visserijmogelijkheden in de regio te vergroten en te 
verbeteren. 
 
Ons kantoor staat in Uitgeest en ons team bestaat uit adviseurs, administratief medewerkers en 
BOA’s. Het werkgebied omvat de provincies Noord-Holland, Utrecht, het noordelijk deel van 
Zuid-Holland, Flevoland (m.u.v. de Noordoostpolder) en de aan Flevoland en Utrecht gelegen 
grensstrook van Gelderland. 
 
In verband met tijdelijke uitval van een collega zijn wij per direct op zoek naar een 
 

Medewerker administratie (m/v) 
(38 uur per week) 

 
Wat is de inhoud van de functie? 
Als administratief medewerker ben je een onmisbare duizendpoot in onze organisatie. Wat je 
zoal doet? 
 
Onze VISmeesters verzorgen jaarlijks vele vislessen op basisscholen. Eén van jouw taken is om 
dit te coördineren en voor afstemming te zorgen tussen de scholen, de vrijwilligers en de 
VISmeesters.  
 
Je behandelt, verwerkt en archiveert binnenkomende e-mail, telefoontjes en post. Je ontvangt 
bezoekers, verzorgt mailings, doet bestellingen, organiseert vergaderingen, maakt notulen en 
ondersteunt de adviseurs.  
 
Je ondersteunt de organisatie bij de externe communicatie, onder andere met inzet en gebruik 
van social media. 
 
 
 
 
 
 



Wat vragen we van/aan je? 
Je hebt minimaal MBO-niveau. 
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en goede kennis van de Nederlandse taal in 
woord en geschrift. 
Je hebt kennis van diverse computerprogramma’s en draait je hand niet om voor automatisering. 
Je werkt nauwkeurig, houdt overzicht en focus. Je kan zelfstandig werken. 
Je bent klantvriendelijk en doortastend. Je bent flexibel, stressbestendig en hebt ook het geduld 
om resultaten te bereiken. 
Je kan goed mensen telefonisch te woord staan.  
Je hebt enige kennis van social media. 
 
 
Wat bieden we je? 
Een functie met een diversiteit aan werkzaamheden. Je hebt in de functie een grote mate van 
ruimte om je werk in te richten. Bij Sportvisserij MidWest Nederland werk je samen in een team 
met twaalf gedreven en enthousiaste collega’s. 
Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO-Sport (schaal 5/6) afhankelijk van 
opleiding, kennis en relevantie werkervaring. 
 
Je krijgt in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. De standplaats voor je 
werkzaamheden is Uitgeest. 
 
Ben jij een teamspeler met een doelgerichte en praktische instelling? Ben je bereid om nu en 
dan in de avonduren en weekenden te werken? Herken je jezelf in (een deel van) de functie-
eisen en spreekt de inhoud van de functie aan? En ben je per direct of op korte termijn 
beschikbaar? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren. 
 
Informatie en solliciteren 
Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij Frank Berteling via  0251-318 882. 
Voor meer informatie over onze organisatie en werkzaamheden verwijzen we je graag naar onze 
website: www.sportvisserijmidwestnederland.nl 
 
Interesse? Je kunt je sollicitatiebrief met CV vóór 22 november per email sturen naar 
sollicitatie@sportvisserijmidwestnederland.nl of per post naar Sportvisserij MidWest Nederland, 
t.a.v. Frank Berteling, Populierenlaan 78, 1911 BM Uitgeest. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


