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vanuit ambitie en groei zijn wij op zoek naar een:

officemanager
& Van de Laar

(0,5 fte)

vacature
Eindhoven,

14 februari 2020



Ga jij met & Van de Laar mee op onze missie:

BIJDRAGEN AAN EEN ZELFBEWUSTE 
EN WENDBARE PUBLIEKE SECTOR
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ZELFBEWUST WENDBAAR ENERGIEK

Ben jij?



& VAN DE LAAR IS ONE-STOP-SHOP-BUREAU                    
VOOR DE PUBLIEKE SECTOR

ONDERZOEK & ADVIES

PROCESBGELEIDING & REALISATIE

TRAINING & COACHING

INTERIM, EXECUTIVE SEARCH, WERVING & SELECTIE

GEMEENTEN

SAMENWERKINGSVERBANDEN

PROVINCIES

WATERSCHAPPEN
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DE VRAAGSTUKKEN WAAROP WE ACTIEF ZIJN:

1. Toekomstbestendig en opgavegericht organiseren

2. Inzicht en grip sociaal domein

3. Bestuurs- en realisatiekracht gemeenten

4. Samenwerking: vormgeven, evalueren en doorontwikkelen

5. Doelmatigheid en doeltreffendheid beleid onderzoeken

6. Interim, executive search en werving & selectie

7. Passend en inspirerend leiderschap ontwikkelen

Vraagstukken ‘bewegen’ tijdig mee met de ontwikkelingen 
en opgaven in de markt
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Bouw jij als officemanager mee aan 
de ontwikkeling van ons bureau? 

Ben jij de flexibele duizendpoot, met 
hart voor de zaak én onze mensen 
en relaties?
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Een beeld bij een deel van jouw collega’s



Herken jij jezelf in deze profielschets?

• Kwaliteit van dienstverlening staat bij jou bovenaan in je rol als 
officemanager, maar vooral ook als persoon.

• Je hebt als officemanager minimaal 5 jaar ervaring, bij voorkeur in de 
dienstverlenende sector, of zelfs bij een adviesbureau.

• Je bent zelfbewust, wendbaar en energiek!

• Je bent bewust op zoek naar een volgende stap in je ontwikkeling als 
persoon en officemanager.

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Je bent 
helemaal thuis in software als Outlook, Word, PowerPoint en Excel.

• Je hebt affiniteit met het actueel houden van websites en het beheren van 
zakelijke social media-accounts, zoals LinkedIn. 

• De publieke sector spreekt je aan.

• Je krijgt energie van het bieden van allerhande (administratieve) 
ondersteuning in ons bureau, achter de schermen van onze projecten, 
alsmede bij de organisatie van interne sessies en bijeenkomsten met onze 
relaties.

• Je draagt met plezier zorg voor het redigeren en opmaken van onze 
rapporten, presentaties en offertes.

• Je beheert de agenda en het e-mailverkeer van de partner/eigenaar van het 
bureau.

• Je draagt zorg voor relatiebeheer, waaronder het actueel houden van 
relatiebestanden en het verzorgen van attenties.

• Je verricht allerlei administratieve taken (inkoop, facturatie/ administratie, 
registraties, vorming personeelsdossiers en afspraken inplannen) voor & Van 
de Laar én voor het label GNGMKRS (onderdeel van & Van de Laar).

• Je kunt goed luisteren, communiceert met overtuiging en toont een grote 
mate van persoonlijke betrokkenheid bij collega’s en bij onze relaties.

• Je ziet het als een uitdaging om vanuit jouw verbindende, ondersteunende 
en dienstverlenende rol en eigenschappen een bijdrage te leveren aan de 
verdere ontwikkeling van ons bureau. 

• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding. 
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Een sfeerimpressie van jouw nieuwe werkplek



& Van de Laar biedt jou…

• Een inspirerende en collegiale werkomgeving bij een ambitieus en energiek 
adviesbureau voor de publieke sector, met denkers én doeners.

• Een werkomgeving waarin zelfbewust, wendbaar en energiek de 
kernbegrippen zijn. 

• Wij koppelen een hoge mate van professionaliteit en eigen 
verantwoordelijkheid aan plezier, collegialiteit en inzet in je werk. 

• Je krijgt veel ruimte om jezelf te ontwikkelen als officemanager. 

• Verder bieden wij je een plek binnen in een hecht team waarin hard gewerkt 
wordt, waar veel aandacht is voor elkaar, ruimte is voor humor en voor 
sociale activiteiten. 

• Wij bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Onderdeel van onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

• Hoge mate van flexibiliteit/ eigen verantwoordelijkheid qua 
werklocatie en agenda

• 30 vakantiedagen, ruimte voor parttime werken

• Individueel ontwikkelbudget

• Bonusregeling

• Mobiele telefoon- en onkostenvergoeding, laptop

• Ons kantoor is gevestigd in een inspirerende werkomgeving in Eindhoven. 
Het werkgebied van onze adviseurs spreidt zich uit over heel Nederland.

• Graag verkennen we met jou de benodigde intensiteit van je werkweek. 
Daarbij gaan wij in eerste instantie uit van 20 uur per week. 

• Het heeft onze voorkeur als er flexibiliteit bestaat bij de kandidaat om deze 
uren over de weken heen te laten wisselen, afhankelijk van de werkdrukte. 
Daarvoor krijg je ook veel flexibiliteit terug qua werkdagen en –locatie. 

• Het is een pré als de kandidaat ook bereid is om de uren op den duur 
structureel op te hogen waar nodig.
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JIJ & VAN DE LAAR?

Stuur je motivatiebrief en cv naar:         

Esther Aaldering: e.aaldering@en-vdl.nl

of bel Esther voor meer informatie op:

06 18 18 77 00  /  085 747 06 18

Reageren op deze vacature kan t/m 06 maart 2020

en-vandelaar.nl 10

mailto:esther@en-vdl.nl
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Eten we binnenkort gebak op jouw komst?



& Van de Laar B.V.

Denkers en doeners voor de publieke sector

info@en-vdl.nl
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Don Boscostraat 4

5611 KW Eindhoven

085  - 747 06 18


