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Wij zoeken notulisten (6-12 uur per week) voor diverse 

opdrachtgevers  

Flexibel werken, studie-gerelateerde werkervaring op doen  

Wij zoeken notulisten (6-12 uur per week) voor diverse opdrachtgevers. 

Met meer dan twintig jaar ervaring is Cantrijn een echte expert op het gebied van verenigen. 

Tientallen (beroeps- en branche)verenigingen, stichtingen en projectorganisaties in tal van 

sectoren worden door ons op allerlei manieren ondersteund. 

Een deel van deze ondersteuning is de verslaglegging van bestuurs- en commissievergaderingen 

van diverse opdrachtgevers in onder andere de medische en (semi-)overheidssectoren. Als 

notulist ben je aanwezig bij deze vergaderingen en zit je zo op de voorste rang bij de meest 

recente ontwikkelingen in jouw studierichting en toekomstige werkveld. Naast deze unieke blik 

op professionele verenigingen, ontmoet je ook een aantal ervaren professionals. Een ideale kans 

om te netwerken! 

Deze baan biedt niet alleen studie-gerelateerde werkervaring en de mogelijkheid je netwerk te 

versterken, maar is ook nog eens geheel flexibel. Het uitwerken van de notulen doe je namelijk 

gewoon lekker thuis. 

Verder kun je zelf beslissen of je een opdracht wel of niet accepteert. Komen je tentamens er dus 

aan? Dan kan je gerust een vergadering overslaan! 

Functie-eisen 

• Je bent woonachtig in (de omgeving van) Utrecht; 

• Je bent momenteel bezig met een HBO/WO-opleiding of je hebt deze net afgerond; 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met notuleren (bijv. bij een studentenvereniging) en bent 

sterk in de Nederlandse taal; 

• Je bezit een hoge typesnelheid. 

Een laptop en opnameapparatuur wordt voor de vergaderingen ter beschikking gesteld. 

Wij bieden jou: 

• een inspirerende en professionele werkomgeving; 

• een goede aanvulling op jouw cv; 

• flexibele werktijden, wat ervoor zorgt dat de functie goed te combineren is met jouw 

studie; 

• interessante ontwikkelingsmogelijkheden; 

• een breed netwerk; 

• prima arbeidsvoorwaarden. 

 Ben jij in staat om de kern uit ieder verhaal te halen en bovendien geïnteresseerd in de 

verenigingswereld? Stuur je sollicitatie naar solliciteren@cantrijn.nl. Voor vragen kun je contact 

opnemen met Denise Hensen, 0183-620066. 
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