
 

 

 

 

 

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte 

om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

 

Mivalti 

Mivalti ondersteunt personen met een beperking samen met hun familie én netwerk bij het zoeken 

naar creatieve mogelijkheden om ieders talenten te ontplooien en het maximaliseren van hun 

levenskwaliteit.  Verspreid over meerdere locaties biedt Mivalti diverse vormen van dagondersteuning, 

woonondersteuning en individuele ondersteuning.   

 

Jouw rol in onze organisatie  

• Je ondersteunt het team van onthaalmedewerkers door administratieve taken op te 

nemen. 

• Sta je in voor het behandelen van de inkomende telefoongesprekken en schakel je door. 

• Ontvang, sorteer en verdeel je de inkomende post en verwerk je de buitengaande post.  

• Ben je in staat om verschillende taken/opdrachten correct en nauwkeurig af te werken. 

Wat wordt er van jou verwacht? 

• Je bent bij voorkeur een student in een administratieve of communicatieve richting.  

• Je bent een teamplayer en vraagt hulp waar nodig.  

• Het spreekt voor zich dat je een warm hart hebt voor mensen met een verstandelijke 
beperking, verantwoordelijkheidszin hebt en sociaal ingesteld bent.  

• Je bent creatief, leergierig en flexibel inzetbaar. 

• Je werkt vlot samen met de collega’s van andere diensten. 

• Goede kennis van Office 365.  

• Je bent vriendelijk en communicatief vaardig, je houdt ervan om dagelijks verschillende 
contacten te hebben.  

Hoe stel ik mij kandidaat?  

Beschik jij over bovenstaande competenties en spreekt het takenpakket je aan? Dan is een 
studentenjob als ‘onthaalmedewerker’ zeker en vast geknipt voor jou waar je blijvend mooie 
herinneringen zult aan overhouden!  

Via het formulier op de website van Mivalti kan je je kandidatuur stellen voor een studentenjob bij 

Mivalti. Laat je contactgegevens na en geef je beschikbare periode voor deze zomer (juni – september) 

door. Daarna contacteren wij jou!  


