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Vacature: office manager / management assistent 
 
 
 

Wij zijn op zoek naar een veelzijdige, proactieve office manager die graag de handen uit de mouwen 
steekt. Jij wordt een aanspreekpunt voor je collega’s en een belangrijke schakel tussen het 
management- en het operationeel niveau. Je moet dus niet vies zijn van een praatje! Verder 
ondersteun je het managementteam en je collega’s. Geen dag is hetzelfde bij Ilfa, dus er is voldoende 
ruimte om creatief bezig te zijn in een omgeving die je niet dagelijks tegenkomt. 
 
Wat ga je doen? 
Je bent de rechterhand van het managementteam en zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt binnen 
onze organisatie. Dit komt erop neer dat je (voorbereidend) werk doet voor het managementteam 
en ondersteuning biedt aan je collega’s. Je vult je dag met onder andere:  

• Bewaken deadlines;  

• Compliance;  

• Inrichting kantoorautomatisering; 

• Bewaken operationele processen; 

• Human Resources;  

• Opstellen rapportages; 

• Ondersteuning aan overige teams, waaronder marketing en sales.  
 
Je zult je ook bezighouden met operationele taken als:  

• Organiseren meetings; 

• Bijhouden en ordenen kantoor administratie; 

• Aanvullen kantoorvoorraden; 

• Telefoon- en maildienst; 

• Facturatie/boekhouding; 

• Bedenken en regelen teamuitjes, presentjes, kerstpakketten, etc. 
 
Wie zoeken we?  
Onze ideale office manager is proactief, nauwkeurig en kan snel schakelen. We zoeken iemand die 
van aanpakken weet en zich niet zomaar uit het veld laat slaan. Verder zoeken we een persoon met 
de volgende competenties:  

• Afgeronde opleiding of aantoonbare ervaring als office manager / management assistent; 

• Sociaal en empathisch; 

• Creatief; 

• Oplossingsgericht; 

• Stressbestendig; 

• Goed met planning en organisatie; 

• Sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als 
schriftelijk; 

• Gevoel voor financiën is een pre.  
 



 

  

2         

  
       

 

 

Wat bieden wij?  

• Werkweek van 32 uur (bespreekbaar); 

• Mogelijkheid tot thuiswerken (50 procent); 

• Salaris € 2.500,- tot € 3.100,- per maand (op basis van een werkweek van 40 uur); 

• Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding; 

• 26 vakantiedagen (op basis van een werkweek van 40 uur); 

• Informele werksfeer met genoeg ruimte voor teambuilding; 

• Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. 
 
Wie zijn wij? 
Ilfa wil dat elke organisatie over de juiste financiële middelen, kennis en inzicht beschikt waarmee ze 
hun ambities kunnen realiseren. Wij kunnen een klant bij elk onderdeel van het financiële proces 
ondersteunen. Van advies tot uitvoering, Ilfa staat naast de ondernemer en loodst hen door de 
financiële wereld heen.  
 
Wij zijn een klein team (10-15 personen) met elk onze eigen specialisatie. Onze management 
assistent ondersteunt de verschillende onderdelen binnen Ilfa en is een belangrijke schakel binnen 
het bedrijf. Kennis van de financiële wereld is geen vereiste, de interesse om dingen bij te leren wel.   
 
Interesse?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lindsey Helmus via 085 130 26 55 of 
lindsey@ilfa.nl. Stuur bij interesse een motivatiebrief met cv naar: info@ilfa.nl. 
 
 


