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Gezocht: enthousiaste administratief medewerker 

Ben jij gastvrij, proactief en ook nog eens zorgvuldig in je werk? Dan ben je dé aangewezen 
kandidaat om te reageren en zijn wij op zoek naar jou. 

 
 
 
Wie zijn wij? 
Cursus Centrum Groen is een jonge en snelgroeiende onderneming. Wij zijn gespecialiseerd 
in het trainen en opleiden van medewerkers die in het ‘groen’ werken, zoals bos- en 
natuurbeheerders, groenvoorzieners, boomverzorgers, hoveniers. Daarnaast voeren wij in 
opdracht van diverse organisaties het bosbeheer uit.  
Wij werken voor diverse klanten: van particulieren en bedrijven tot overheidsinstanties, en 
doen dit vanuit een prachtige locatie op de Veluwe, tussen Arnhem en Ede. 
 
Jij wordt blij van: 
Onze klanten zo goed mogelijk te helpen; aan de telefoon en in ons cursuscentrum. 
 
Wat ga je doen? 

• De cursussen zorgvuldig voorbereiden zodat deze op rolletjes lopen 
• De administratie rondom de cursussen bijhouden. 

• Mensen telefonisch te woord staan en meedenken in oplossingen. 

• Zorgen dat we cursisten op een prettige manier kunnen ontvangen op ons 
cursuscentrum. Je zorgt voor de facilitaire ondersteuning en assisteert trainers. 
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Weinig ervaring?  
Daar schrikken wij niet van. Onze betrokken en enthousiaste collega’s doen niets liever dan 
jou het vak keigoed bijbrengen. Maar dan hopen we wél dat je:  

• prettig en helder communiceert 
• gemakkelijk omgaat met doelgroepen van verschillende niveaus 

• meedenkt en proactief bent 
• flexibel inzetbaar bent 

 

 
Wat vind je bij ons? 

• betrokken en enthousiaste collega’s  

• een leuke en afwisselende baan (28-40 uur) in een prachtige en inspirerende 
omgeving 

• marktconform salaris en prettige, passende secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
Sta je al te popelen? 
Stuur jouw reactie en cv uiterlijk 24 januari 2022 naar  info@cursuscentrumgroen.nl. Als we 
enthousiast worden van jouw verhaal, drinken we daarna graag een kop koffie met je bij ons 
cursuscentrum.  
 
Meer weten over deze baan? Bel of mail gerust met Karin Jellema via 06 41043370/ 
karin@cursuscentrumgroen.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld. 
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