
  

 

 

 

 

Voor ons kantoor in Zwolle zijn we op zoek naar een: 

 

 

Backoffice medewerker 

 (28-32 uur)   

 

Doel van de functie 

In deze veelzijdige functie als backoffice medewerker bij Calder Werkt  houd je je 

bezig met de administratieve afhandeling van diverse zaken binnen Calder Werkt. Je 

maakt deel uit van een team waar je samen met jouw collega’s van zowel het 

secretariaat als de administratie iedere dag weer meewerkt aan de maximale 

ondersteuning van onze collega's die op verschillende werklocaties werkzaam zijn.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Registeren van cliënten en cliëntmutaties in het cliëntvolgsysteem 

 Het bewaken van de cliëntdossiers op juistheid en volledigheid 

 Je hebt contact met gemeenten, opdrachtgevers en cliënten 

 Het voorbereiden en uitvoeren van administratieve controles 

 Ondersteuning bieden aan de financiële administratie 

 

Wat verwachten wij van jou? 

 Een aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau 

 Ruime ervaring in een soortgelijke functie 

 Goede beheersing van Excel en Word 

 Je hebt een dienstverlenende instelling 

 Je bent flexibel, enthousiast en betrokken 

 Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

 
Wat kun je van ons verwachten? 

 Een marktconform salaris 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling 

 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur) 

 8% vakantiegeld; 

 Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen; 

 Professionele werkomgeving 

 Deskundige en betrokken collega’s 

 Collectieve zorgverzekering 

 Pensioen 

 Bijdrage aan een fitnessabonnement 

 Aantrekkelijk en vernieuwd fietsplan 

 

  



  

 

 

 

 

Over Calder Werkt 

Calder Werkt aan de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Dit doen we in 

opdracht van werkgevers of uitkeringsinstanties. We maken diagnoses (fysiek, 

psychisch, taal, competenties etc.), we begeleiden mensen naar een nieuwe baan en 

voeren loonwaarde onderzoeken in opdracht van gemeenten en UWV uit. Werkgevers 

ondersteunen we op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuimbegeleiding.  

 

Calder Werkt is in 2017 ontstaan uit een samenvoeging van Aob Compaz, Callant, 

Calder Mobile en Alexander Calder Arbeidsintegratie. Dankzij deze samenvoeging is 

ruim twintig jaar ervaring en kennis binnen het domein Werk samen gebracht in één 

organisatie. Calder Werkt is onderdeel van de Calder Holding, een bundeling van 

bedrijven op het gebied van Zorg, Onderwijs en Werk. Bij de Calder Holding zijn ruim 

900 medewerkers werkzaam. 

 
Geïnteresseerd? 
Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Stuur je 

CV en een korte motivatie naar solliciteren@calderwerkt.nl. Wil je eerst meer 

inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact op met Cristel Poortenaar via 088-

2701240. Meer over Calder Werkt vind je op www.calderwerkt.nl 

solliciteren@calderwerkt.nl
www.calderwerkt.nl

