
 

Office Manager (parttime) 
Consignium BV, Midden Nederland 
   

           Wij zijn op zoek naar 

een nauwkeurige en flexibele Office Manager (24-28 uur) 

 
Wat houdt deze rol in? 

Consignium wil het team versterken met een Officer Manager, dé centrale persoon op kantoor 

die ervoor zorgt dat alle secretariële, administratieve en facilitaire processen goed verlopen. 

Iemand die signaleert waar ondersteuning gewenst is en dit proactief oppakt. Het is belangrijk 

dat je hoofd- van bijzaken kan scheiden en het overzicht weet te bewaren.  Als Office Manager 

lever je een bijdrage aan het verder uitbouwen van onze advies, consultancy en 

projectwerkzaamheden. Dit houdt in dat de Officer Manager in sommige gevallen ook het 

management en de consultants moet kunnen assisteren. Gezien de omvang van de organisatie is 

er veel ruimte voor nieuwe initiatieven. We vinden het vooral belangrijk dat je in oplossingen 

denkt. 

De werkzaamheden omvatten o.a. het proactief signaleren en waar mogelijk zelfstandig oplossen 

van agenda en andere secretariële zaken. Adequaat agendabeheer en tijdig sturen op 

openstaande actiepunten. Ook treed je op als sparringpartner van het management om de 

activiteiten binnen de organisatie soepel te laten verlopen. 

 De werkzaamheden van de Office Manager bestaan onder andere uit:  

• Verantwoordelijk zijn voor alle zaken van organisatorische aard en het doorvoeren van 

efficiëntere processen wanneer nodig;  

• Telefoon- en agendabeheer; 

• Het aanspreekpunt zijn voor het team met betrekking tot ondersteunende taken, zoals 

bijvoorbeeld het opmaken van voorstellen en offertes; 

• Communicatiemanagement. Je onderhoudt contacten met klanten en helpt bij het 

zoeken naar nieuwe klanten. Je beheert de inhoud van de website en social media.   

• Facilitaire taken, effectief voorraadbeheer van kantoorartikelen;  

• Zorgen voor een professionele uitstraling van ons kantoor en een spil in het web zijn;  

• Bijdragen aan het vergroten van ons netwerk en naamsbekendheid.  

 

Afhankelijk van interesses en competenties kunnen innovatieve ideeën worden omgezet in actie.  

& verder? 

Het is belangrijk dat je praktisch denkt en het leuk vind om met veel dingen tegelijk bezig te zijn. 

Gewoon: zaken regelen! Je bent bekend met Microsoft Office en weet jouw weg te vinden de 

digitale wereld. Een oplossingsgerichte houding hoort bij onze nieuwe Office Manager, iemand 

die energiek is en graag het initiatief neemt. Daarnaast ben je betrouwbaar, representatief en 

beschik je over goede communicatieve vaardigheden.  

 

 



Wat vragen wij van de kandidaat? 

Wij zijn op zoek naar een collega die zich herkent in onderstaande punten:  

• HBO werk- en denkniveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring; 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het 

Engels; 

• Je bent professioneel, slagvaardig en representatief – en daarmee ons visitekaartje; 

• Flexibiliteit – je kunt goed omgaan met veranderende planningen 

• Je vindt het leuk om ondersteuning te bieden en te ontzorgen; 

• Je bent discreet en kunt goed om gaan met vertrouwelijke informatie;  

• Digitale skills – je vindt makkelijk je weg in social media en de digitale tools die we 

gebruiken om ons kantoor te laten draaien;  

• Je past goed in een kleine, ondernemende en groeiende organisatie zonder 9 tot 5 

mentaliteit; 

 

Wat krijg jij ervoor terug? 

• Een uitdagende en afwisselende functie; 
• Gedreven collega’s; 
• De ruimte om je eigen initiatief te tonen; 
• Vergoeding gebruik eigen auto / openbaar vervoer; 
• Een mooi salaris, afhankelijk van je opleiding en werkervaring.  
 

Info over procedure, nadere info opvragen, contactgegevens 

Ben je geïnteresseerd? Leuk!   

Jouw sollicitatie kun je richten aan de dhr. R.H.A. van Asch via rhavanasch@consignium.nl .  

Voorwaarden indiensttreding 

• Verklaring omtrent gedrag 
• Navragen van referenties 
• Kopie diploma 
• Geheimhoudingsverklaring  

 

 


