
   

 

 

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek 2017007 - Officemanager 
 

Gegevens organisatie 

Branche  Ingenieurs en overig technisch ontwerp 

Overige gegevens WEP  

Korte titel functie/WEP Bureau manager 

Vestigingsplaats WEP Groningen 

Duur van de WEP  3 maanden, mogelijk verlening  

Aantal dagen per week   3 dagen (3 of 4 dagen) 

Ervaring kandidaat Geen voorkeur 

Kans op aanstelling Ja 

Deadline/Reageren vóór (datum) 01 april 2017 

Gewenste startdatum kandidaat 15 april 2017 (mogelijk ook eerder) 

  



   

 

1. Profiel bedrijf 

 

Achtergrondinformatie & soort bedrijf/organisatie:  

 

Het bureau is gespecialiseerd in geluid en ruimtelijke ordening en ondersteunt bedrijven, overheden en 

projectontwikkelaars vanuit milieukundig perspectief bij het uitvoeren hun plannen. Bij de advisering worden 

milieu hygiënische en economische indicatoren in beeld gebracht waardoor een afweging mogelijk wordt. De 

ambitie van het bureau is om de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en natuur te verbeteren. De 

advisering vindt altijd plaats binnen de normen zoals die in wetten en richtlijnen zijn gesteld. 

Het bureau neemt alleen werkzaamheden aan waarbij ze vanuit deskundigheid, zorgvuldigheid, 

vakbekwaamheid en integriteit kan opereren.  

 

Het bureau bestaat uit een jong team die enthousiast is over de werkzaamheden en het te behalen resultaat 

voor mens en milieu. Op de vestiging te Doorn is een ZZP’er werkzaam die werkt aan wegverkeerslawaai en 

verkeerstellingen uitvoert. In Eelde werken twee medewerkers en enkele ZZP’ers op de achtergrond. Voor de 

vestiging in Eelde is het bureau op zoek naar een officemanager. Op dit moment wordt gewerkt vanuit een 

kantoor aan huis (Eelde), maar de ambitie is om snel naar de stad Groningen te verhuizen.   

 

Sfeer/Cultuur: 

 

Het bureau is op dit moment in sterk in ontwikkeling en bezig met het beschrijven van het bedrijfsplan. In dit 

plan wordt uitgewerkt hoe het bureau prettig en op een professionele manier kan werken. Dat wil men ook 

naar buiten uitdragen!  

Als werknemer krijg je eigen verantwoordelijkheden. Werknemers spreken elkaar daar ook op aan. Daarnaast 

krijg je veel vrijheid in het uitvoeren van je werkzaamheden. Ook worden er mogelijkheden geboden om 

persoonlijke interesses en specialisaties uit te bouwen.  

Het bureau streeft altijd naar een uitstekende kwaliteit van het product, zodat bedrijven alleen maar kunnen 

instemmen met hun rapporten. 

 
2. Opdrachtomschrijving 

 

Als officemanager draag je samen met twee of meer geluidsdeskundigen bij aan het beperken van de 

geluidshinder door, verkeer, industrie, evenementen en horeca. Je bent het “gezicht” van de organisatie, 

omdat je veelal voor het eerst klanten te woord staat. Ook doe je de eerste intake.  

 

Het bureau is op zoek naar een daadkrachtig persoon die: 

 De vertaalslag kan maken van technische taal naar een begrijpelijk rapport voor de opdrachtgever. Je 

assisteert met het verbeteren van rapporten (inhoud, consistentie en modern taalgebruik) en bent 

verantwoordelijk voor de afwerking en de vormgeving 

 Het team kan ontlasten door telefoontjes aan te nemen 

 Belangrijk regelwerk uitvoert (bijvoorbeeld zorgen dat er onderhoud wordt verricht aan apparatuur) 

 (Op termijn) offertes kan maken 

 Het overzicht houdt op de gezamenlijk gemaakte planning, zodat het bureau ook financieel gezond 

kan groeien.  



   

 

 

 

3. Profiel gezochte kandidaat 

 

Kennis, ervaring & kwaliteiten: 

 Creatief organisatietalent 

 Analytisch denkvermogen 

 Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden zijn een must om de vertaalslag te kunnen 

maken van technische taal naar begrijpelijke rapporten voor opdrachtgevers 

 Omgaan met computersoftware zoals Office365 en Google is onderdeel van je leven 

 Uitmuntende beheersing van de Nederlandse taal 

 Meedenken en signaleren (en voortijds oplossen) van mogelijke problemen; dit vraagt dus om pro-

activiteit en overzicht 
 Planmatig werken en andere collega’s durven aanspreken op de gezamenlijk gemaakte planning\ 

 Ervaring met Adobe Acrobat DC of in elk geval de affiniteit om dit eenvoudige, maar belangrijke 

hulpmiddel snel te kunnen gebruiken om de “finishing touch” aan rapporten te kunnen geven. 

 

Achtergrond:  

Affiniteit met het werkveld van geluidtechniek en milieu. 

 

Gewenst werk- en denkniveau:  

Opleiding op minimaal Hbo-niveau . 

 

Ervaring gewenst?  

0 tot 2 jaar ervaring.  

Afgestudeerd en de ambitie een bedrijf een lift te geven. 

 

Type persoon: 

 Uitvoeringsgericht en communicatief sterk.  

 Leergierige werkhouding en flexibele stijl. 

 Teamspeler. 

 Overzicht kunnen behouden.  

 Assertief en pro-actief 

 

Een klantgerichte instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit. Dat wil niet zeggen: werken tot je erbij neervalt. 

Er is een open en informele werksfeer met enthousiaste collega’s met hart voor hun vak. 

Het belang van een ijzersterk netwerk kun je waarderen en je wilt investeren in de uitbouw ervan. 

 

Geïnteresseerd?  

Stuur je motivatie brief en CV onder vermelding van het WEP nummer t.a.v. Mein Bish of Fransis Bosch naar: 

info@talentcareercenter.nl . Graag tot snel!  

mailto:info@talentcareercenter.nl

