
 
 
 
 
 
 
 
 

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is de koepelorganisatie voor alles dat te 
maken heeft met het aanschaffen, fokken en houden van honden.  
De Raad van Beheer is een vereniging die bestaat uit ruim 300 leden / verenigingen: 200 
rasverenigingen, 65 kynologenclubs/hondenscholen en 35 verenigingen die zich specialiseren in 
bijvoorbeeld het opleiden van instructeurs of in een bepaalde vorm van hondensport.  
Het bestuur, dat door de verenigingen gekozen wordt, bepaalt het beleid in overleg met de 
aangesloten verenigingen. De uitvoering en voorbereiding van het beleid wordt gedaan door het 
bureau. De directeur van het bureau is eindverantwoordelijk voor deze organisatie. Op het bureau 
van de Raad van Beheer in Amsterdam werken ongeveer 40 medewerkers met passie aan de passie 
van duizenden hondenliefhebbers. Dit doen we op een breed speelveld aan taken die met het 
houden van honden te maken heeft. 
  
Vanwege het vertrek van onze collega zoeken wij voor onze afdeling Stamboekhouding een 
administratief medewerker. 
  
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) Fulltime  
  
Hoofdbestanddelen van de functie  

 Administratieve en ondersteunende werkzaamheden 

 Het verwerken van inkomende en uitgaande post 

 Vragen van klanten beantwoorden 

 Bijhouden van de mailbox 
 
Functie-eisen en wensen 

 MBO  

 Minimaal 3 jaar ervaring  

 Je bent proactief en kunt zelfstandig werken 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Je woont binnen een straal van 30 km van Amsterdam 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Onze werkomgeving heeft gedreven medewerkers met passie voor hun werk. Wij bieden 
marktconforme arbeidsvoorwaarden passend bij een verenigingsstructuur. 
    
Interesse? 
Indien u vragen over de betreffende functie hebt, kunt u contact opnemen met Winnie Soute 
(Afdeling Personeelszaken) via 020 6644471. Uw sollicitatiebrief voorzien van C.V. kunt u t/m 1 
november 2019 sturen aan: Raad van Beheer, t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 75901, 1070 AX 
Amsterdam of via personeelszaken@raadvanbeheer.nl. 
De eerste gespreksronde zal in de week van 4 november 2019 plaatsvinden. 
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