
 
 

Ben je op zoek naar een afwisselende functie bij een organisatie die volop in ontwikkeling is? 

Lees dan snel verder! 

Functie 

In deze functie ondersteun je het management en ben jij het aanspreekpunt op kantoor. Je 

verricht diverse administratieve en secretariële werkzaamheden. 

Je gaat taken oppakken zoals agendabeheer, correspondentie, het ontvangen van klanten 

en je bent het telefonisch aanspreekpunt. Daarnaast ondersteun je de vertegenwoordigers 

met taken zoals het opmaken van offertes en tenders. Je beheert en voert gegevens in, in 

het CRM systeem Efficy. 

Eigenlijk zorg je ervoor dat alles op kantoor op rolletjes verloopt en weten collega's jou te 

vinden wanneer zij hulp nodig hebben.  

Profiel kandidaat 

Je bent stressbestendig, accuraat en je werkt gestructureerd. Je bent leergierig en in staat 

om de verschillende werkzaamheden je snel eigen te maken. Daarnaast zijn jouw goede 

communicatieve vaardigheden en je zelfstandigheid belangrijke eigenschappen binnen deze 

functie. Je floreert in een daadkrachtige omgeving, waarin je snel kunt schakelen. 

Aanbieding 

• Een afwisselende baan voor 4 ochtenden in de week (16 uren) 
• Een interessante en inspirerende werkomgeving met een positieve werksfeer 
• Standplaats; Oenkerk 

Vereisten 

• Minimaal MBO en/of HBO werk- en denkniveau; 
• Een afgeronde relevante opleiding 
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke rol; 
• Goede beheersing van de Nederlandse als de Engelse taal; 
• Het MS Office pakket kent voor jou geen geheimen. 
• Werken met CRM pakket Efficy is een pre 

Organisatie 

Deze organisatie is actief als trainingscentrum in de melkveehouderij en melkverwerking. Je 

werkt op een klein kantoor en er heerst een prettige en informele sfeer. Je zal je snel thuis 

gaan voelen bij deze organisatie!  



 

Sollicitatie 

Spreekt deze functie je aan, dan nodigen we je uit te reageren. Wij ontvangen graag jouw 

motivatiebrief met daarbij een curriculum vitae (inclusief foto) via de mail. Is deze vacature 

niets voor jou, maar wel voor een vriend? Deel deze vacature. 

Informatie 

Aanmelden door middel van opsturen motivatiebrief en CV voor 20-12-2020 naar Alet Malda. 

(Als je uitgenodigd wordt voor een 2e gesprek wordt jou gevraagd om een Persoonlijke 

Profiel Analyse in te vullen). 

 

Voor meer informatie mag je bellen en/of e-mailen met : 

 

Alet Malda, a.malda@trainingcentre.com, tel. 0620597237 
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