
 
 
 
 
Voel jij je thuis bij een instelling waar de relatie met God centraal staat in het werk? Wil je 
van harte meewerken aan het realiseren van de missie van de EH, namelijk het toerusten van 
(jonge) mensen vanuit een bijbelgetrouw standpunt? Kom dan ons team versterken! 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
 

Secretarieel medewerker/receptionist m/v 
 
Voor 20 – 24 uur per week met ingang van 1 januari a.s. of zo spoedig mogelijk daarna. De 
werkdagen zijn bij voorkeur op woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Je werk bestaat voornamelijk uit administratieve en secretariële ondersteuning van het 
onderwijs. Daarnaast functioneer je als gastheer/gastvrouw van de EH en bemens je de 
telefooncentrale. 
 
Om deze functie goed te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat jij je herkent in de 
volgende omschrijving: je bent accuraat, flexibel, betrouwbaar, hartelijk, doortastend, 
representatief, stressbestendig en evenwichtig. Je vindt het heerlijk om zelfstandig te 
werken en eigen verantwoordelijkheid te dragen en het is je een vreugde dienstbaar te zijn 
aan vele anderen in de organisatie. Daarom ben je ook een teamplayer. Uitstekende 
beheersing van Office- en Outlookproducten is een vereiste, ervaring met Wordpress en 
Adobe is een pre. 
  
Wij verwachten van sollicitanten dat zij van harte instemmen met de grondslag van de EH en 
kerkelijk meelevend zijn. 
 
Heb je interesse? Nadere informatie over de EH vind je op deze site; nadere informatie over 
de vacature is te verkrijgen via dhr. A.J. Dekker via 033 – 460 4000.  
Je kunt je duidelijk gemotiveerde sollicitatie voor 6 december vertrouwelijk richten aan hem 
via info@eh.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 10 december a.s. 
 

Stichting Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort verzorgt het Basisjaar en het Traject. Het 

Basisjaar bereidt studenten voor op een vervolgstudie door middel van persoonlijke, bijbelse, 

culturele, wetenschappelijke en praktische vorming. Het Traject is een opleiding van vijf 

maanden, die studenten verder helpt die om uiteenlopende redenen zich halverwege het 

schooljaar willen bezinnen op hun volgende stap in de toekomst. Naast deze opleidingen voor 

jongeren biedt de EH ook een cursus voor volwassenen aan. In totaal studeren er jaarlijks ca. 300 

studenten aan de EH. De EH is ongesubsidieerd en is afhankelijk van giften van een 

vriendenkring. 


