
 

 

 

Noordanus & Partners Rentmeesters en Adviseurs BV is een dynamisch en veelzijdig bedrijf. Ons team 

van rentmeesters, landschapsarchitecten en adviseurs ruimtelijke ontwikkeling houdt zich bezig met 

allerhande vastgoedzaken in het landelijk gebied. Wij werken vanuit vestigingen in Heteren, Barneveld 

en Groenekan. 

 

Wij zoeken een enthousiaste allround:  

 

Managementassistente / directiesecretaresse  
 

met minimaal 5 jaar werkervaring in rentmeesterij, makelaardij, gebiedsontwikkeling, notariaat en / of 

advocatuur en een afgeronde relevante opleiding. Je kunt onder druk goed presteren en als spil in de 

organisatie functioneren. Affiniteit met het landelijk gebied / vastgoed is zeker een pre. Je bent met name 

werkzaam op onze vestiging in Heteren en je bent in het bezit van eigen vervoer. 

 

Wij bieden een uitdagende, veelzijdige functie voor minimaal 32 uur per week, in een dynamische markt 

en een veelzijdig bedrijf, een marktconform salaris en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, in een 

positieve werksfeer.  

 

Competenties / eigenschappen: 

� Je werkt zelfstandig en pro actief en bent de spin in het web van onze organisatie 

� Je bent een "mensen mens" met gevoel voor bedrijfscultuur en verhoudingen met 

opdrachtgevers 

� Klantvriendelijk en servicegericht 

� Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als op schrift  

� Stevige persoonlijkheid 

� Accuraat en nauwkeurig 

� Representatief 

� Uitstekende beheersing van Microsoft Office  

� Affiniteit met het landelijk gebied 

 

Taken / werkzaamheden: 

� Overzicht houden in informatiestromen 

� (Telefonische) informatie-uitwisseling 

� Ondersteunen en aansturen van medewerkers 

� Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, met name uit het buitengebied, 

overheidsinstellingen en intermediairs 

� Organiseren van bijeenkomsten en reizen 

� Verslaglegging van vergaderingen 

� Beheren van voorlichtings- en promotiemateriaal 

� Beheren van kleine budgetten 

� Telefoon- en postafhandeling 

� Agendabeheer 

� Facturatie / administratieve werkzaamheden 

� Correspondentie inkomend en uitgaand 

� Facilitaire zaken en archivering 

 

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Karen de Boer, telefoonnummer  

06 22 70 74 75. Op www.noordanuspartners.nl vind je meer informatie over ons kantoor. 

Je motivatie met uitgebreid CV ontvangen wij graag vóór 1 juli 2018 op info@noordanuspartners.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


