Vacature office manager
Ben jij een creatieve duizendpoot met commercieel inzicht die zich goed kan verplaatsen in
verschillende doelgroepen? Ben jij bereid nét dat stapje extra te zetten voor het team en de
klanten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De werkzaamheden
Als Office Manager ben jij een echte allrounder. Je zorgt voor een goede orderstroom, denkt met
klanten mee in oplossingen, ziet commerciële kansen en draagt zorg voor een goed logistiek en
administratief proces. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van
klantrelaties. Je bent de spin in het web en zorgt dat alle zaken achter de schermen soepel
verlopen.
Wat vragen wij
Wij zoeken een collega die echt bij ons past. Bij ons werken veel jonge mensen die het leuk
vinden om net even een stapje extra te zetten voor de klant. Die het geen probleem vinden om
hard te werken, omdat er ook veel ruimte is voor plezier en persoonlijke ontwikkeling.
Verder verwachten wij het volgende van jou:
-

Een proactieve en klantgerichte houding

-

Commercieel inzicht

-

Organisatorisch talent

-

Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

-

Affiniteit met Adobe Indesign

Wat bieden wij
Wat je van ons mag verwachten is een marktconform salaris. Daarnaast bieden wij je goede
ontwikkelingsmogelijkheden en collega’s die je met open armen ontvangen.
Over editoo
Wij geloven dat geprinte communicatie het leven verrijkt. Het is onze missie om laagdrempelige
software aan te bieden die mensen en organisaties in staat stellen om de regie op communicatie
in eigen hand te houden. Altijd gericht op interactie en duurzame verbinding met de doelgroep.
Met de software van editoo werk je samen met ons om de impact van jouw vereniging of
organisatie te vergroten. Wij denken mee, adviseren en nemen zorg rond gedrukte
communicatie uit handen. Door onze kennis, inzet en aanpak zorgen we dat jij met jouw
organisatie en jouw boodschap onderscheidend bent. Dat is editoo. Wij zijn de afgelopen jaren
gegroeid tot partner voor ruim 1500 bedrijven en verenigingen die periodiek hun eigen
magazine of clubblad maken bij editoo.
Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze functie, of wil je meer informatie? Stuur dan jouw sollicitatiebrief
met motivatie naar Bart Hovens : bart@editoo.nl

