
Servicedesk- en dossiermedewerker (her)registratie  
(32 of 36 uur per week)  
 

Wij zijn met enige regelmaat op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze afdeling registratie.  
 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een jonge organisatie die de wettelijk verplichte beroepsregistratie en 
tuchtrecht van jeugdprofessionals uitvoert en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van de jeugdhulpverlening en 
jeugdbescherming in Nederland. Het doel van de organisatie is het bevorderen van de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening in het jeugddomein.  
 
SKJ kent een uniek bestuurlijk model, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 
de beroepsprofessionalisering centraal staat. SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spe-
lers in het jeugddomein en een jonge organisatie, die in de afgelopen periode een enorme groei doormaakt. 
Het bureau ging in 3 jaar tijd van 9 naar 46 medewerkers.  
 
SKJ heeft een openbaar register ingericht, waarin op dit moment jeugd- en gezinsprofessionals en gedragswe-

tenschappers worden geregistreerd, als bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. 

 

Wat gaat u doen 
Als servicedesk- en dossiermedewerker (her)registratie beantwoordt u vragen per telefoon en e-mail, en beoor-

deelt u de aangeleverde documenten in het crm-systeem.   

 

Functie-eisen 

 hbo werk- en denkniveau 

 goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 

 werkervaring in een administratieve omgeving 

 proactieve houding 

 klant- en servicegericht 

 goede computervaardigheden 

 accuraat 

 flexibel 

 woonachtig in de omgeving van Utrecht (Bilthoven) 

Wij bieden 
Een uitdagende baan in een nog jonge organisatie die volop in beweging en ontwikkeling is. Het aantal uren (32 

of 36 uur) kan in overleg worden vastgesteld. SKJ biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

Solliciteren 
Heeft u belangstelling dan verzoeken wij u vriendelijk uw curriculum vitae en motivatiebrief te mailen 

naar: personeelszaken@skjeugd.nl. Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.  

 

Voor meer informatie over de vacature verwijzen wij u naar onze website www.skjeugd.nl.  

 

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Rolinka Linthorst via r.linthorst@skjeugd.nl of tele-

foonnummer 030 3036 470.  
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