VACATURE ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT
MET INTERESSE IN NATUUR

Al ruim 30 jaar ondersteunt Loo Plan terreineigenaren, beheerders, bestuurders
en bedrijven met adviezen, inventarisaties en planvorming in de groene
omgeving.
Onze administratieve steun en toeverlaat Marianne heeft de pensioengerechtige
leeftijd bereikt en gaat ons helaas na 20 jaar dienstverband verlaten. Wij zijn
dus op zoek naar vervanging.
Jij bent die duizendpoot die affiniteit met ons werkveld heeft. Intern borg je de
kwaliteit van onze producten/rapportages door deze te controleren en te
redigeren. Secuur werken zonder het overzicht over het grote geheel te verliezen
gaat je gemakkelijk af. Ook facturatie en onderhoud van de website vormen
onderdeel van de functie.
Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte om, naar jouw eigen kwaliteit en ambitie,
aanvullende taken in te vullen als tijds- en kwaliteitsbewaking, planning,
boekhouding enz.).
Je bent een sociaal en collegiaal persoon die binnen een groeiend team en een
dynamische organisatie de administratieve spin in het web wil zijn.
Functie-eisen
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•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO+-niveau / functionerend op HBO-niveau
Minimaal enkele jaren aantoonbare relevante werkervaring
Goede communicatieve vaardigheden
Perfecte beheersing van de Nederlandse taal
Redactionele kwaliteiten
Affiniteit met het werkveld
4-5 dagen per week beschikbaar
28-40 uur per week, werktijden flexibel in overleg

•
•

Ervaring met Twinfield, Afas Profit
Ervaring met bedrijfsprocessen en -planningen
(Loo Plan is ISO 9001:2015 gecertificeerd)

Wat bieden wij
Een kleine organisatie met een collegiale en informele sfeer, waarbij niemand
bang is om -als het nodig is- een tandje bij te zetten. De werkzaamheden zijn
veelzijdig en vragen veel verantwoordelijkheid. Er is ruimte en aandacht om je
kwaliteiten en kennis te ontplooien en verder uit te breiden.
Een gevarieerde baan voor de periode van een jaar, met intentie voor een vaste
aanstelling na deze periode. Salaris is in overeenstemming met de functie en
afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Sollicitatie (voor 28 februari)
Voor nadere informatie kun je bellen met Marko Sinke (directeur; 06-20828807).
Je sollicitatie kun je richten aan marko.sinke@looplan.nl.
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