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Voorwoord
Deze module vormt de basis voor de opleiding telefoniste/receptioniste, administratief medewerker en
secretaresse. Hoewel ook veel mannen deze beroepen uitoefenen, is voor het schrijf- en leesgemak gekozen
voor de benaming telefoniste en/of receptioniste.
De opleiding tot telefoniste/receptioniste bestaat uit twee modules:
1. Basiskennis Nederlands en Zakelijk Nederlands basis (niveau 2F);
2. Front- en backofficewerkzaamheden.
De opleiding tot administratief medewerker bestaat uit drie modules:
1. Basiskennis Nederlands en Zakelijk Nederlands basis (niveau 2F);
2. Front- en backofficewerkzaamheden;
3. Rekenvaardigheden basis.
De opleiding tot secretaresse bestaat uit vier modules:
1. Nederlands en Zakelijk Nederlands gevorderd (niveau 3F);
2. Front- en backofficewerkzaamheden;
3. Secretariaatspraktijk;
4. Notuleren op de laptop.
Als je doorstudeert na telefoniste/receptioniste, heb je (na inlevering van een kopie van je diploma) vrijstelling
voor de module front- en backofficewerkzaamheden.
Ik wens je veel leerplezier!
Uitgeverij B.O.S.
Sylvia Schulte
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Module:
front- en backofficewerkzaamheden
Hoofdstukken: 10
Aantal pagina’s: 126 pagina’s inclusief opdrachten
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Titel
Wat zijn frontofficewerkzaamheden?

2.

Communiceren (algemeen)

3.

Sociale vaardigheden en algemene
omgangsvormen

4.

Klantvriendelijk telefoneren

5.

Organisatie en administratie

6.

Agendabeheer (algemeen)

7.

Agendabeheer in Outlook

8.

Postbeheer

9.

Het archief

10.

Rangschikken en sorteren
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Doel(en)
Inzicht in functie, takenpakket en competenties per
kerntaak
Inzicht in verbale en non-verbale communicatieproces en
voorkomen van miscommunicatie.
Hoe ga je correct om met je medemens
(cultuurverschillen); bewustwording eigen gedrag;
collegialiteit; eenvoudige etiquette.
Attent actief klantvriendelijk en efficiënt
reageren;omgaan met geëmotioneerde bellers;
bezoekers ontvangen; voicemail; antwoordapparaat;
overige baliewerkzaamheden; incl. bijlage (o.a.) met
veelgebruikte telefoonzinnen in het Nederlands, Engels,
Duits en Frans; spellingalfabetten.
Inzicht verkrijgen in het hoe en waarom van het
verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens,
gebaseerd op de afdelingen personeelszaken, verkoop en
boekhouding (afdelingen waarvoor ook de receptioniste
veelal backofficewerkzaamheden verricht). Diverse
opdrachten waarbij gegevens worden vastgelegd.
Leren plannen en organiseren; agendabewaking;
afspraken maken (o.a. dataprikker.nl); diverse
hulpmiddelen naast de agenda.
(Terugkerende) afspraken maken, annuleren, wijzigen,
verzetten; afspraken mailen; agenda printen;
(terugkerende) taken maken, wijzigen en voltooien;
taakverzoek; notities maken, wijzigen, doorsturen;
vergaderingen plannen, beleggen, reageren op verzoek
en reacties controleren. De meest voorkomende vaste
termen in Outlook staan zowel in het Nederlands als in
het Engels genoemd.
Inzicht verkrijgen in het verwerken van inkomende en
uitgaande post; afhandeling pakketten;
antwoordnummer; postbus
Inzicht verkrijgen in het doel van en de diverse stadia van
archiveren; wettelijke bewaartermijnen; elektronisch
archiveren (ook e-mails).
Zo leren archiveren, dat stukken snel terug te vinden zijn:
regels voor (handmatig) alfabetisch-lexicografisch,
chronologisch, numeriek en alfanumeriek, op onderwerp
rangschikken en sorteren.
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