
 

 

 

  

 

Medewerker Administratie/Contactcenter Expertise Centrum 

Zelfstandigen FNV (Utrecht) 28 uur- opbouw uren mogelijk.  

Ben jij op meerdere plekken inzetbaar is en hou je van diversiteit in je werk? Wil je 

bijdragen aan het behoud van leden door een positieve klantbenadering en vind je het 

ook leuk om trainingen te coördineren voor onze leden? Dan zoeken we jou voor deze 

combinatie functie! 

Wat ga je doen? 
De FNV komt op voor de belangen van werknemers en zelfstandigen in de breedste zin van 
het woord. We willen de positie van zelfstandigen versterken. Door een positieve 
klantbenadering en een goede dienstverlening draag je direct bij aan doelstellingen van de 
FNV en de afdeling Expertisecentrum Zelfstandigen (ECZ) van de FNV. Eén van de 
belangrijkste doelen is het behouden van leden en het binden van nieuwe leden door een 
uitstekende dienstverlening die aansluit bij de doelgroep, in dit geval de zelfstandigen.  
 
Over de combinatie functie 
Als medewerker Contactcenter ECZ heb je veel contact met (potentiële) leden en ben je 
verantwoordelijk voor het telefonisch beantwoorden van vragen over het lidmaatschap, de 
dienstverlening en de producten van FNV. Door je positieve klantbenadering en goede 
dienstverlening draag je bij aan het behoud van leden en ben je het visitekaartje van FNV. 
Ook beantwoordt je vragen over FNV en het lidmaatschap. Je wordt hierbij ondersteund 
door je collega’s van de leden administratie en wordt ingewerkt door 1 vaste collega. 

In de rol van administratief medewerker ZZP Academy coördineer je diverse trainingen voor 
zelfstandigen die lid zijn van de FNV. Je bent het eerste aanspreekpunt voor trainers, 
deelnemers en locaties. Je verzorgt de planning van de trainingen en informeert alle 
betrokkenen. Daarnaast draag je zorg voor de registratie van de deelnemers en 
beantwoordt je hun vragen. Ook boek je de locaties waar trainingen of regionale 
netwerkbijeenkomsten plaatsvinden. Een eindverantwoordelijke coördinator helpt je op 
weg en fungeert als aanspreekpunt. 

Wat vragen wij? 

• Je hebt mbo+ werk- en denkniveau. 

• Je hebt affiniteit met werk en inkomen en staat open voor eventuele (on the job) 
bijscholing voor juridische kennis om ZZP-er bij te staan. 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep ZZP-ers. 

• Je bent in staat om snel kennis en inzicht op te doen over de relevante werkwijze, 
beleidsterreinen en producten van FNV Zelfstandigen. 

• Je hebt ervaring met administratieve processen en kennis van Word/Excel. 

• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal (zowel schrift als mondeling). 

 



 
Competenties:  

• Plannen 

• Organiseren 

• Nauwkeurig 

• communicatief vaardig 

• samenwerken 

• flexibel. 
 

Wat bieden wij? 

• Een contract voor de duur van het project (juli 2022). Start: zo spoedig mogelijk. 

• In beginsel gaat het om een contract voor 3 dagen per week, maar vanaf 1 oktober 
betreft het een dienstverband van 28 uur verdeeld over 4 dagen. Maandag 
donderdag en vrijdag zijn in ieder geval werkdagen. De vierde werkdag vanaf 1 
oktober 2021 is in overleg. 

• Het bruto maandsalaris valt, conform de Cao FNV Organisaties, in schaal 6 en ligt,  op 
basis van een 35-urige  werkweek, tussen € 2.233en € 2.793. 

• 196 verlofuren en 32 uren levensfaseverlof per kalenderjaar, op basis van 35uur. 

• Een goede pensioenregeling, 8,33% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering. 

• Een laptop. 

• Een moderne werkplek in ons Centraal Vakbondshuis in Utrecht.  

• De mogelijkheid om thuis te werken en eventuele bijbehorende ICT-middelen. 

• Onze kantoren zijn goed bereikbaar met eigen en openbaar vervoer. Ons Centraal 
Vakbondshuis ligt aan de A2, er is voldoende parkeergelegenheid. Het NS station 
Leidsche Rijn ligt op een loopafstand van 6 minuten. 

 

Waar ga je werken? 

Het ECZ heeft 15 medewerkers. Het betreft een klein, open en toegankelijk team met 

ambitie. Je komt collega’s tegen in een juridisch team, een ledenservice een ZZP Academy 

coördinator, een beleidsadviseur, een bestuurder, een communicatie medewerker, een 

management assistent. In deze functie werk je voornamelijk samen met  de ZZP Academy 

coördinator en de medewerkers ledenservice, die je wegwijs maken in administratie, 

telefonie en coördinatie taken.  

Wie zijn wij? 
De FNV behartigt de belangen van bijna 1 miljoen werkende en niet-werkende leden. Wij 
zijn de grootste vakbond in Nederland voor alle sectoren met een stevige ambitie om op het 
gebied van arbeid en inkomen de stem te vertolken van zelfstandigen, werknemers, 
gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. 
 

De FNV heeft sinds 1 februari 2017 een sector FNV Zelfstandigen. Hiervoor is het ECZ 
opgericht, met als doelstelling het realiseren van kennisoverdracht over zelfstandigen aan 
alle sectoren binnen de FNV en het realiseren van een ledengroei. Inmiddels zijn meer dan 1 
miljoen mensen in Nederland werkzaam als zelfstandige en dit aantal neemt toe. Deze 
groep is heterogeen en daarom is de belangenbehartiging voor deze groep een uitdaging.  
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