
               

 
Functie:  Office manager  
 
Omschrijving: 
Bijstand naar Werk is een re-integratiebedrijf en we begeleiden mensen naar passend werk. Er 
werken op dit moment acht medewerkers en de bedrijfscultuur is open en informeel. Werknemers 
worden gestuurd op vertrouwen en zelfwerkzaamheid. Op dit moment zijn we op zoek naar iemand 
die ons veel werk uit handen kan nemen. Je krijgt een breed takenpakket dat bestaat uit een 
combinatie van taken op (financieel) administratief, secretarieel, marketing- en facilitair gebied en 
het is daarbij erg belangrijk dat je snel kunt schakelen. Het betreft een uitdagende en 
veelomvattende functie waar je zelf in grote mate vorm aan kunt geven, bij een bedrijf dat volop in 
ontwikkeling is en waarin kwaliteit centraal staat.  
 
Taken: 

 (Klant)gegevens invoeren, mutaties bijwerken en termijnen bewaken in ons 
cliëntvolgsysteem (Re-base); 

 Dossiers in orde maken/ rapportages opbergen; 

 Collega’s ondersteunen (denk aan afspraken maken, zaken regelen); 

 Diverse (financieel) administratieve taken in de breedste zin van het woord; 

 Telefoon opnemen/ deur openmaken/ koffie en thee zetten; 

 Klantencontact en contact met opdrachtgevers; 

 Opvolging geven aan actiepunten, voortgang communiceren naar alle betrokken partijen; 

 Werkprocessen schrijven en verbeteren, notuleren en managementinformatie aanleveren; 

 Bestellen en beheren van aankoop van kantoorartikelen, boodschappen doen; 

 Financiële bedrijfsgegevens inboeken in het boekhoudprogramma MUIS, kasbeheer; 

 Meedenken over hoe zaken efficiënter kunnen en meehelpen de organisatie te 
professionaliseren.  
 

Functie-eisen:  

 Je hebt een MBO+ / HBO werk- en denkniveau; 

 Je bent een duizendpoot, een spin in het web; 

 Je ziet werk liggen, bent resultaatgericht en proactief; 

 Je kunt prioriteiten stellen en weet hoofd- en bijzaken goed van elkaar te scheiden; 

 Je bent accuraat en nauwkeurig; 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Je kunt snel schakelen en bent supersnel in handelen; 

 Je kunt multitasken/ switchtasken en bent sterk in het oplossen van adhoc vragen; 

 Je bent een vriendelijke collega en correct in de omgang; 

 Je bent behulpzaam en in staat goed samen te werken: je laat een ander uitblinken door hem 
of haar zoveel mogelijk administratieve lasten uit handen te nemen, zodat iedereen in de 
organisatie kan doen waar hij of zij goed in is. 
 

Arbeidsvoorwaarden: 
Startsalaris: tussen € 1.900,00 en € 2.400,00 bij een fulltime dienstverband. 
Werkvorm: halfjaarcontract, 20 uur per week. Als je zorgt dat je onmisbaar wordt in onze organisatie 
en ons zóveel werk uit handen neemt, dan bestaat de kans op contractverlenging én urenuitbreiding. 
Reiskosten en pensioenregeling. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur voor 12 juli 2014 je Curriculum Vitae en motivatiebrief naar info@bijstandnaarwerk.nl. 
Reacties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Cilla Ezerman op telefoon 06 - 20 76 36 88 of bekijk de website: 
www.bijstandnaarwerk.nl 
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