Vacature officemanager – 16-24 uur per week - Gouda

Over Van Beek Elektro
“Uw vertrouwde elektromonteur, maar dan beter.”, dat is de belofte die wij, Marco en
Remon van Beek, doen aan onze klanten en medewerkers. Mooi verhaal horen we je
denken, maar hoe doen ze dat dan? Om te beginnen hebben wij en ons personeel een grote
liefde voor het vak. We hebben oog voor onze klanten én onze medewerkers. En last but not
least; we doen nooit concessies op kwaliteit. Van Beek Elektro verzorgt met 15 mensen
elektrotechniek in de breedste zin van het woord. Van een stopcontact plaatsen in een
bovenwoning tot het beheer van de volledige technische installatie van één van de grootste
concertzalen van Nederland. Veelzijdiger dan dit ga je het niet vinden!

Bedrijfscultuur
Van Beek Elektro is een familiebedrijf dat 10 jaar geleden is opgericht door de broers Marco
en Remon van Beek. Zij leiden het bedrijf nog altijd met passie en energie. Ondanks de groei
en diverse overnames die er geweest zijn, staan de kernwaarden van de start van het bedrijf
nog steeds hoog in het vaandel. De directie is heel benaderbaar. De werksfeer is informeel,
maar er heerst ook een gezonde “niet lullen, maar poetsen” mentaliteit. Meerdere keren
per jaar zijn er teamuitjes om de band tussen de medewerkers nóg hechter te maken. In de
afgelopen periode zijn we al eens gaan bowlen en kleiduivenschieten. Heb jij een goede
suggestie voor onze volgende activiteit?
Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar een parttime officemanager met MBO werk-/denkniveau. Je brengt
structuur in alle randzaken die horen bij een bedrijf van onze omvang. Denk daarbij aan
administratie, secretariaat en facilitaire zaken. Door jouw doortastende aanpak krijgen de
directeuren meer ruimte in hun agenda om de groei van het bedrijf goed te kunnen
managen. Heb je ervaring met Syntess software? Dan is dat zeker een pré. Bij Van Beek
Elektro werken momenteel alleen mannen. Omdat we geloven in diversiteit in onze
organisatie, gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat voor deze functie. Als dat
past voor jou, kun je al snel bij ons beginnen.
Wie ben jij?
• Energiek
• Proactief
• Accuraat
• Sociaal
• Klantgericht
• Positieve instelling
Jouw plek binnen de organisatie
Als officemanager val je rechtstreeks onder de directie van ons bedrijf. Omdat de functie nog
niet bestaat in onze huidige organisatie, heb je zelf zeker nog invloed op de exacte invulling.
Belangrijk uitgangspunt is dat jouw werk ruimte geeft in de volle agenda’s van de eigenaren.
Hoe ziet jouw dag er ongeveer uit bij Van Beek Elektro?
Je werkdag start rond 8.30 uur. Nadat je een kop koffie hebt gepakt en een praatje hebt
gemaakt met de andere collega’s op kantoor duik je in de boekhouding, omdat het kwartaal
moet worden afgesloten. De meeste zaken zijn helemaal duidelijk voor je, maar voor twee

boekingen check je even bij Remon om wat voor soort kosten dit gaat. Na de pauze heb je
een overleg met Marco. Je hebt zelf een inventarisatie gemaakt van de bedrijfskleding en
stemt met hem af wat er allemaal bijbesteld moet worden. Nadat jullie hebben afgesproken
welk budget hiervoor beschikbaar is, ga je weer zelfstandig verder met je werk. Je vraagt een
offerte op en pleegt nog een paar telefoontjes. Halverwege de middag eindigt jouw
werkdag. Morgen is je vaste vrije dag.
Arbeidsomstandigheden
Je doet je werk vanuit het kantoor van Van Beek Elektro. Van ons mag je verwachten dat we
zorgen voor goede computer, een nette werkplek en de juiste tools om je werk op een
efficiënte manier te kunnen doen. We zijn zuinig op onze medewerkers. Dus hoewel we hard
werken, is er ook altijd oog voor een gezonde verhouding tussen arbeid en rust.
Arbeidsvoorwaarden
Jouw arbeidscontract valt onder de cao Metaal en Techniek. Daarmee ben je gegarandeerd
van een net salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een collectieve
pensioenregeling. De functie van officemanager hebben we ingeschaald in salarisfunctiegroep 6. Omdat we veel waarde hechten aan ons personeel zijn we bereid een salaris
te betalen boven het cao-loon. Een normale werkweek bij Van Beek Elektro is 40 uur.
Hierdoor bouw je naast 25 vakantiedagen ook nog eens 12 atv-dagen op.
Solliciteren?
Stuur dan je CV en motivatie vóór vrijdag 26 februari naar marco@vanbeekelektro.com
Meer informatie? Neem dan contact op met Marco van Beek via telefoonnummer 0683567616.
Werken bij Van Beek Elektro is zó leuk dat we geloven dat we zelf prima in staat zijn om deze
vacature in te vullen. Daarom hoeven recruiters en detacheerders zich niet bij ons te melden.

