VACATURE
OFFICEMANAGER
• Minimaal 24 uur (3 dagen)
• Locatie Amsterdam

Februari 2022

VACATURE OFFICEMANAGER
Ben je op zoek naar een afwisselende functie en wil je jouw kennis en ervaring inzetten binnen een professioneel
team dat actief is in het hogere segment van executive search & leadership consultancy?
Dan zijn wij op zoek naar jou.

Vanwege de snelle groei van ons team zijn wij op zoek naar een ervaren of cemanager die ons team wil komen
versterken.
FUNCTIE OFFICEMANAGER
Wij bieden je een zelfstandige en afwisselende baan in een relatief klein team. Je gaat samenwerken met de twee
andere of cemanagers van ons kantoor. Als of cemanager vervul je een centrale rol binnen ons team. Je bent het
aanspreekpunt voor opdrachtgevers, kandidaten en collega’s. Naast de gebruikelijke secretariële werkzaamheden,
ontvang je de gasten op ons kantoor en ondersteun je de partners en consultants met hun werkzaamheden.
Dit varieert van het maken van complexe afspraken met kandidaten en opdrachtgevers, tot het redigeren van teksten
en het maken van PowerPointpresentaties. Je bent proactief, signaleert of er dingen moeten worden opgepakt of
verbeterd kunnen worden en neemt werk uit handen.
Je herkent jezelf in de volgende beschrijving:
• Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als of cemanager binnen een professionele omgeving;
• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
• Je bent communicatief sterk en een echte teamspeler: je maakt makkelijk contact en communiceert professioneel;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
• Je kunt goed overweg met MS Of ce 365 (Word, Excel, PowerPoint en Teams);
• Je vindt het werken in een Apple omgeving geen probleem;
• Af niteit met IT is een pre;
• Je bent integer, exibel, stressbestendig, representatief en hebt gevoel voor verhoudingen;
• Je levert graag werk van goede kwaliteit en hebt oog voor detail;
• Je werkt goed zelfstandig;
• Je bent initiatiefrijk en zelf startend en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Je bent voor minimaal drie hele dagen per week beschikbaar;
• Je woont in de buurt van Amsterdam ( maximaal een half uur tot drie kwartier reistijd).
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VACATURE OFFICEMANAGER
AANBOD
Je werkt in een hecht team in ons kantoor aan de Zuidas of, van tijd tot tijd, op afstand als dat praktischer is. Dit is
een zelfstandige rol in een interessante en plezierige werkomgeving waar je veel bij kunt dragen en waar je werkt
voor een zeer diverse klantengroep. Je werkt minimaal 3 hele dagen per week, maar fulltime is uiteraard
bespreekbaar.
Je ontvangt een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring.
BELANGSTELLING OF REAGEREN?
Wil je meer informatie over deze interessante positie, neem dan contact op met Irene Verbaan of Liesbeth
Houtman, bereikbaar via: 020 - 6627 627 of via: e-mailadres info@devroedtenthierry.nl
Wil je reageren op deze vacature, stuur dan een actueel cv met motivatie naar info@devroedtenthierry.nl

OVER DE VROEDT & THIERRY
De Vroedt & Thierry is een van de meest ervaren executive search & leadership consultancy bureaus van
Nederland en wordt beschouwd als een Nederlandse “thought leader” op het gebied van leiderschap, (top)talent
en diversiteit. Ondanks het feit dat wij al 45 jaar actief zijn als bureau, staan wij voor de constante vernieuwing
van ons vak en proberen we onze klanten van dienst te zijn door de laatste ontwikkelingen in het vak in onze
dienstverlening op te nemen. Wij publiceren over de laatste trends op het gebied van leiderschap in een steeds
verder digitaliserende wereld en beschikken over speci eke sectorale kennis om onze klanten (in Nederland en
daarbuiten) nog sneller en beter van dienst te kunnen zijn. We combineren dit met onze brede blik, waardoor wij
in staat zijn om een variëteit aan gekwali ceerde en diverse kandidaten te presenteren aan onze opdrachtgevers.
Wij worden vooral benaderd voor de invulling van zwaardere management- en directiefuncties en
toezichthoudende rollen ( raden van commissarissen en raden van toezicht). Onze klanten zijn beursgenoteerde
bedrijven, familiebedrijven, private equity funds, tech & digital, media, culturele en publieke-private instellingen
en ngo’s. Wat deze organisaties gemeen hebben, is dat zij door middel van het aan te trekken toptalent hun
management toekomstbestendig willen houden en hun business case en besturing willen innoveren en
verbeteren. De portefeuille is zeer divers en loopt van de directie en commissarissen van poptempel Paradiso en
Koninklijk Theater Carré tot de topfuncties van de KNVB of de strategiebaas van beursgenoteerde nanciële
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instellingen als Rabobank of ING.

