
 

FULLTIME
MBO-HBO
LUNTEREN

VACATURE

Wie ben je?
Ben je nauwkeurig, representatief, stressbestendig en bezit je een 
spontane persoonlijkheid? Pik je signalen op, leg je onderlinge 
verbanden en toon je initiatief? Houd je graag het overzicht en 
weet je absoluut van aanpakken? Kan je goed zelfstandig maar 
ook in teamverband werken? Heb je ervaring of affiniteit met (on-
line) marketing en AFAS? Ben je woonachtig in de regio en heb je 
wat met de agrarische sector?
 
Ben je in bezit van minimaal een afgeronde mbo-opleiding niveau 
4 in de richting van directiesecretaresse of managementassistent 
(hbo werken denkniveau) en heb je minimaal twee jaar aantoon-
bare en relevante ervaring als secretaresse/managementassistent 
in het bedrijfs leven? Beheers je de Nederlandse taal perfect en kan 
je goed met o.a. officesoftware (Word, Excel) en AFAS (financiële 
administratie en CRM) overweg? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Wat ga je doen?
In deze functie ben je de spil binnen ons team van adviseurs en is 
geen dag hetzelfde. Je werkzaamheden zijn divers en kunnen in 
onderling overleg worden afgestemd op jouw sterke punten. Je 
draagt zorg voor telefoonverkeer, verwerkt de inkomende en uit-
gaande post en ontvangt klanten. Ook houd jij je bezig met veel 
voorkomende secretariële taken zoals agendabeheer, verslag-
legging en projectadministratie. Je vindt het leuk om samen met 
de directeur en je collega’s de marketing, werkprocessen en ad-
ministratie van de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Je 
hoeft dit niet allemaal alleen te doen, je werkt nauw samen met 
de twee andere parttime secretaresses en onze adviseurs.

OFFICEMANAGER/SECRETARESSE
MET MARKETING ERVARING
Wij bieden een mooie baan (minimaal 32 uur) binnen een groeiend en enthousiast team van adviseurs en 
specialisten met een no-nonsense mentaliteit. Ter uitbreiding van het secretariaat-team zijn wij voor onze 
vestiging in lunteren op zoek naar een officemanager/secretaresse met marketing ervaring.

Lunteren
Tubbergen

Lichtenvoorde

Locatie Lunteren   ▼  Scherpenzeelsweg 11, 6741 LX   ▼  T 0342 47 42 55 

Locatie Tubbergen   ▼  Haarweg 9a, 7651 KE   ▼  T 0546 70 65 86 

Locatie Lichtenvoorde ▼  Varsseveldseweg 65d, 7131 JA   ▼  T 0544 37 97 37

E info@vanwestreenen.nl

 I www.vanwestreenen.nl

 www.allesoverstikstof.nl

Het mogelijk maken van bedrijfsontwikkeling is wat jou motiveert!

WIJ ZIJN VOOR ONZE VESTIGING IN LUNTEREN OP ZOEK NAAR EEN:

Wie zijn wij?
Wij zijn VanWestreenen, adviseurs ruimtelijke ontwikkeling. Een toon 
aangevend, onafhankelijk en gezond groeiend adviesbureau met 
ruim 25 medewerkers met vestigingen in Lunteren, Lichtenvoorde en 
Tubbergen. Wij helpen met name agrarische ondernemers en 
bedrijven in Food & Industrie bij hun bedrijfsontwikkeling. Als team 
spannen we ons in om het maximale voor onze klanten te bereiken.

Interesse?
Interesse in deze vacature? Aarzel dan niet en solliciteer voor 15 
september aanstaande via e-mail ter attentie van Gert Schoter-
man (directeur) schoterman@vanwestreenen.nl, 06-50 69 13 64 
(bereikbaar vanaf 1-9-2021). Of neem contact op met Thirsa van 
Veldhuisen info@vanwestreenen.nl, ook telefonisch te bereiken op 
0342-474255.

Heb je nog vragen? Neem gerust telefonisch contact op. 


