
 

 

 
SUPPOHRT 
 
SUPPOHRT in Amsterdam is een organisatie die gespecialiseerd is in POH GGZ en 
POH Jeugd. Wij hebben ruim 80 POH GGZ medewerkers in dienst bij inmiddels 
ruim 100 huisartsenpraktijken. Voor ons kantoor in Amsterdam noord zijn wij op 
zoek naar een tijdelijke medewerker die ondersteuning kan bieden op het gebied 
van de werving van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures maar ook 
het uitbreiden van ons kandidaten bestand. 

Jouw werkzaamheden 
 
Jij ondersteunt HR en Sales door het wervingsgedeelte op je te nemen. De 
werving van geschikte kandidaten voor de functie POH GGZ en POH Jeugd zullen 
via diverse (online) kanalen zijn. Ook zal je ondersteunende office management 
taken uitvoeren voor het kantoorteam van 6 personen, zoals bijv. lichte 
administratieve ondersteuning. 

Werktijden en dagen 
 
Je bent bij voorkeur minimaal 4 tot 8 uur beschikbaar in de week. Jouw 
werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdagen en de werktijden zijn van 
9.00/10.00 tot 18.00 uur. Jij kiest wanneer je werkt, afhankelijk van jouw 
beschikbaarheid. Lekker flexibel dus! 

 

Wat wij bieden 

• Een functie die je goed kan combineren met een studie of andere 
werkzaamheden; 

• Een uurloon van €11,38 bruto; 
• Werken in een team met korte lijnen, zelfstandigheid en gezelligheid! 

Wat wij vragen 

• Derde of vierdejaars student (voorkeur opleiding psychologie); 
• Je hebt ervaring met het werken in een team; 
• Je bent communicatief vaardig, kan goed luisteren en kennis van . 
• Je bent minimaal 4 tot 8 uur in de week beschikbaar. 
• Werktijden in overleg 
• Woonachtig in omgeving Amsterdam 

 

 

 



 

 

 

Solliciteren 

Ben jij de perfecte kandidaat die wij zoeken voor deze vacature neem dan directe 
contact op via 020-2620400. 

Extra informatie 

Status    Open 

Opleidingsniveaus  HBO, Universiteit 

Plaats    Amsterdam 

Werkuren per week  4 - 8 

Dienstverbanden   Parttime (overdag) 

Salarisindicatie   Tussen €10,00 en €11,38 bruto per uur 

Verantwoordelijk voor Jij zorgt voor geschikte kandidaten voor de 
functie POH GGZ en POH Jeugd en 
ondersteuning van het team dat op kantoor zit 

 


