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1.1 Plaats in de organisatie 
 
Bedrijfsonderdeel : Stichting Erasmus Trustfonds 
Functiestructuur  : Algemeen Directeur Stichting 

├ Office Manager (geeft zelf geen leiding)  
             

1.2 Context van de functie 
 
Positionering van de afdeling/functie 
De Stichting Erasmus Trustfonds (SET) is een professioneel sociaal maatschappelijke vermogensfonds en heeft ten doel het 
bevorderen van groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit doet zij door het realiseren van groei met betrekking tot  
het vermogen door middel van fondsenwerving, het beheer en beleggen van de gelden alsmede een verantwoorde toedeling ten 
behoeve van aangewezen projecten. De Stichting is volledig autonoom van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), maar is door 
de statutaire doelstelling van de Stichting verbonden aan de EUR.  
 
De Stichting heeft de strategische keuze gemaakt om binnen 10 jaar het Fonds te laten groeien naar 100 miljoen euro. De Rector 
Magnificus heeft tezamen met de decanen van de faculteiten een convenant getekend om deze ambitieuze groeidoelstelling in 
samenwerking met de Stichting te behalen. Momenteel zijn we nog een relatief klein team, met een stevige groei doelstelling zowel 
op groei in aantal medewerkers als op binnenhalen van fondsen.  
 
De belangrijkste stakeholders van De Stichting Erasmus Trustfonds zijn hoogleraren, decanen, en andere belanghebbenden in de 
universitaire wereld aan de ene kant. Aan de wervende kant zijn de belangrijkste stakeholders alumni en (potentiele) donoren die 
een gedeelte van hun vermogen beschikbaar willen stellen om de waarden en visie van het Erasmus Trustfonds te ondersteunen.  
 
Voor deze functie zijn we dan ook op zoek naar iemand die het enerzijds leuk vindt om in een klein en groeiend team te werken en 
van aanpakken weet en anderzijds zich comfortabel genoeg voelt om te bewegen in de kringen van de universitaire wereld en om 
te gaan met vermogende individuen. Het is dan ook van groot belang dat je sensitief bent voor rangen en standen en gevoel voor 
etiquette en omgangsvormen hebt.  
 
Producten en klanten  
De besteding van gelden gebeurt in samenwerking met de EUR door het verstrekken van subsidies & garanties ten behoeve van 
bijvoorbeeld: 

• wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 

• beurzen, voorschotten en stipendia,  

• de bekostiging van studiereizen, congressen en symposia, 

• studie aan in het buitenland gevestigde universiteiten en daaraan gelieerde instellingen door EUR studenten.  
 
Daarnaast beheert het Erasmus Trustfonds een deel van het vermogen uit Fondsen op Naam die jaarlijks een afgesproken 
vergoeding betalen voor de door de  SET verrichte beheertaken / werkzaamheden. 
 
 
2.1 Doelstelling van de functie 
De office manager heeft een palet aan taken, welke hieronder opgesomd. De doelstelling van de functie is om de interne 
organisatie in de breedste zin van het woord te ondersteunen.  
 
2.2 Resultaatgebieden 

 

Financiële Administratie  
Functiehouder is verantwoordelijk voor de financiële administratie en levert een ondersteunende bijdrage aan de bedrijfsvoering 
door financieel administratieve werkzaamheden uit te voeren (ter ondersteuning van de penningmeester van het bestuur en de 
directeur), relevante gegevens te verwerken en informatie te verstrekken. Tevens is de functiehouder belast met het verbeteren van 
de werkprocessen. 
Concreet:  

• Verzamelt relevante gegevens en verwerkt (wijzigingen in) administratieve gegevens in de daartoe geldende administratie. 

Completeert, waar nodig, ontbrekende gegevens.  

• Controleert gegevens op tijdige, correcte en volledige verwerking en brengt zo nodig correcties aan. 

• Signaleert afwijkingen en onderneemt de benodigde acties. 

• Handelt binnengekomen facturen af volgens vastgestelde procedures.  

• Verzorgt de betaling van toegekende subsidies in opdracht van de manager disbursement. 

• Verwerkt stortingen, vrijval en andere financiële feiten in de administratie.  

• Signaleert eventuele knelpunten in de werkprocessen; doet verbetervoorstellen en onderneemt relevante acties, na goedkeuring 

van de leidinggevende.   
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• Lost problemen van afwijkende aard op binnen de gestelde richtlijnen en procedures. 

• Verzorgt management rapportages.  

• Werkt met het financiële boekhoudsysteem in verband met betaalprocessen. 

 
Personeelsbeleid 
De functiehouder is verantwoordelijk voor zowel de administratieve als de operationele aspecten van het personeelsbeleid, w.o. 
beheer personeelsdossiers, planning van de periodieke voortgang gesprekken, verzekeringen (in overleg met de directeur), 
vakantieplanning en vrije dagen administratie etc.. Kortom alle aspecten van het personeelsbeleid met uitzondering van de 
inhoudelijke aansturing van personeelsleden die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de Stichting. De 
functiehouder is tevens verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR beleid en 
fungeert als intern en extern aanspreekpunt inzake personele aangelegenheden.  
Concreet:  

• Draagt zorg voor het (laten) verwerken van mutaties in het personeelsbestand en beheren van personeelsdossiers. Zorgt dat de 

personeelsadministratie op orde en actueel is. 

• Laat periodiek of op verzoek rapportages van het personeelsbestand maken. 

• Draagt zorg voor het (laten) uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden op het gebied van werving & 

selectie, aanstelling, uitdiensttreding en ziekte- en verlofregistratie. 

• Verricht in voorkomende gevallen werkzaamheden met betrekking tot de salarisadministratie. 

• Adviseert op het gebied van HR aspecten waar gewenst.   
 
Office management  

Verricht diverse werkzaamheden ter ondersteuning van het kantoor in breedste zin van het woord. Ondersteund de directeur bij het 

agendabeheer, en het inplannen van team overleggen en andere team gerelateerde aangelegenheden. Helpt bij het bijhouden van 

het CRM systeem. Houdt de diverse voorraden (kantoorbenodigdheden et cetera) bij en doet bestellingen bij tekorten. Selecteert 

de inkomende (digitale) post naar prioriteit, zoekt eventueel dossiers/stukken op legt deze ter afhandeling voor aan de betreffende 

medewerker. Functiehouder is tevens verantwoordelijk voor het uitwerken van documenten en overige bescheiden. Verzorgt de 

correspondentie hieromtrent en verricht kopieerwerkzaamheden. Neemt inkomende telefoongesprekken aan voor de 

leidinggevende en/of medewerkers van de afdeling en handelt deze gesprekken zoveel mogelijk zelfstandig af (informatie 

verstrekken, doorverbinden, et cetera) en zorgt voor een goed verloop van de interne en externe communicatie door het vastleggen 

en doorgeven van informatie en afspraken. 

Houdt een overzicht bij van contracten en initieert evaluaties wanneer noodzakelijk. Onderhoudt tevens contact met de verhuurder 

van het kantoorpand en coördineert eventuele werkzaamheden.   

 
2.3 Kennis 
 
Algemeen 

• HBO werk- en denkniveau met 3/4 jaar ervaring (junior) of 5/10 jaar ervaring (senior) in soortgelijke functies. 

• Kennis van visie, kernwaarden, doelstellingen en organisatie van de EUR en de Stichting Erasmus Trustfonds. 
 

Specifiek 

• Kennis van de processen en diensten van de organisatie. 

• Kennis van en inzicht in de administratieve inrichting van de organisatie. 

• Kennis van de toepassing van geautomatiseerde gegevensverwerking.  

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

• Vaardigheid in het nauwkeurig verwerken van administratieve gegevens. 

• Kennis van het HR vakgebied en relevante wet- en regelgeving, procedures en processen. 

• Vaardigheid in het onderhouden van contacten op diverse niveaus. 

• Gezien het karakter van de organisatie is het noodzakelijk dat de functiehouder een beschaafd en representatief voorkomen 

heeft, ABN spreekt en beschikt over meer dan gemiddelde correcte sociale omgangsvormen.   

• Hands on mentaliteit.  

• Leergierig. 
 
 
 
 
 
 
  



FUNCTIEBESCHRIJVING 
Functienaam Office Manager  

Functieniveau n.t.b.  Functiedatum 27-6-2018 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
© Stichting Erasmus Trustfonds Functiebeschrijving        Pagina 3 van 3 

3.0 Competenties  

Functie specifieke competenties Niveau I Niveau II 

Verbinden Klantbelang centraal stellen   

 Mondelinge communicatie X X 

 Schriftelijke communicatie X X 

 Ambassadeurschap   

 Samenwerkingsgerichtheid X X 

 Netwerken   

 Coachen   

Verbeteren Continu verbeteren X X 

 Kostenbewustzijn X X 

 Resultaatgerichtheid X X 

 Planning & Organisatie X X 

Ondernemen Commercialiteit   

 Risicobewustzijn  X 

 Ondernemerschap   

 Onderhandelingsvaardigheid   

Organisatie Strategisch denken   

 Analytisch denken   

 Organisatie sensitiviteit  X 

 Besluitvaardigheid  X 

 Veranderingsgerichtheid   

Groeien Zelfkennis   

 Creativiteit   

 Nauwkeurigheid X X 

 Autonomie  X 

 Visie   

 
 
 
 
 
 
 


