
Je bent steun en toeverlaat van de directie, collega’s en klanten.
Je bent zelfstandig en nauwkeurig.
Je verricht organisatorische en administratieve werkzaamheden. 
Het afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie.
Het organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen.
PA-taken als agendabeheer, zakelijke correspondentie, notuleren en uitwerken van
memo’s, verslagen en rapporten.
Beheer van de personeelsadministratie.
Het efficiënt bedenken, beheren en vernieuwen van kantoorprocessen.

Een passend salaris, afhankelijk van ervaring.
Een parttime functie tussen de 24 en 32 uur per week.
Werken in een energiek en hecht team met veel ervaring en deskundigheid.
Tijd en aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je hebt de beschikking over
een opleidingsbudget. 
Alle faciliteiten om je werk goed uit te kunnen voeren.
Je krijgt een warm welkom om je snel thuis te laten voelen.

Een proactieve houding (je weet van aanpakken). 
HBO werk- en denkniveau.
Meerdere jaren werkervaring in een soortgelijke functie.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Goede beheersing van Office365.
Competenties: Conceptueel denken, initiatief ontplooien, klantgericht, inzicht in
omgeving, anticiperen, financieel bewust, netwerken, uitdrukkingsvaardigheid,
zelfsturing, plannen en organiseren

Houd je ervan dat geen dag hetzelfde is en om als spin in het web de zaken
achter de schermen te organiseren voor collega’s en klanten? Wil je mee
bouwen aan de participatie in de maatschappij? Dan is deze functie echt iets
voor jou!

Bij Job Solutions zijn onze enthousiaste jobcoaches iedere dag actief met het
ontzorgen van onze opdrachtgevers m.b.t. verzuimdossiers. We bieden onze diensten
aan bij diverse werkgevers, verzekeringsmaatschappijen en het UWV. Onze coaches
bruisen van inspirerende verkoop/marketing ideeën voor onze brede re-
integratiedienstverlening maar zijn vooral bezig met de uitvoering. Als office manager
ben jij op de hoogte van alles wat er speelt binnen de organisatie. 

WAT GA JE DOEN?

WAT WIJ BIEDEN

WAT WIJ VRAGEN

VACATURE
OFFICE MANAGER

KHRYSTYNA HAVDYDA

Marketing & Communicatie

e khrystyna@job-soluitons.nl
t 0610084378
w job-solutions.nl

Locatie

Den Bosch

Uren per week

24  uur

Vakgebied

Commercieel en
marketing

 
ENTHOUSIAST?

Mail je motivatie en CV
naar Khrystyna Havdyda


