
                                                                                                          
 
 
Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners is een dynamisch en veelzijdig adviesbureau met een 
informele werksfeer. Ons team van rentmeesters, landschapsarchitecten en vastgoedadviseurs 
houdt zich bezig met allerhande vastgoedzaken in het landelijk gebied. We richten ons voornamelijk 
op (agrarisch) ondernemers, particuliere grondbezitters en stichtingen. Ons bedrijf werkt vanuit een 
drietal vestigingen, verspreid over het midden en het oosten van het land. 
 
Wij zoeken: 
 
Voor onze vestiging in Heteren een representatieve en gezellige secretaresse/administratief 
medewerker voor minimaal 20 uur per week. 
 
Je bent het visitekaartje van ons bedrijf. Voor bezoekers op onze prachtige nieuwe kantoorlocatie 
aan de Rijn ben je het eerste aanspreekpunt.  
 
De werkzaamheden 

 verwerking van de dagelijkse post 
 maandelijks declareren 
 uitwerken en verzenden van correspondentie en rapportages 
 (verzend)klaarmaken van processtukken 
 telefoonverkeer, agendabeheer en ontvangen van cliënten 
 websitebeheer en social media 
 diverse (administratieve) neventaken, zoals voorraadbeheer en archivering 

Functie eisen 
 

Je hebt oprecht je hart verloren aan het secretaresse vak en enige ervaring als ondersteuner in de 
dienstverlenende sector (bij voorkeur vastgoed), makelaardij, rentmeester of vastgoedontwikkelaar 
zou fijn zijn, maar is geen eis. Affiniteit met het buitengebied werkt zeker wel in je voordeel. 
In je werk ben je secuur, flexibel,  weet veel ballen tegelijk in de lucht te houden en je bent 
stressbestendig. Je bent leergierig en ondernemend met een afgeronde MBO opleiding (bij voorkeur 
juridische dienstverlening - secretarieel - officemanagement - rechten). Je bent representatief voor 
een professionele en zakelijke werkomgeving. De Nederlandse en Engelse taal beheers je uitermate 
goed in woord en geschrift.  
 
Spreekt bovenstaande je aan en herken jij je in de persoon die wij zoeken, reageer dan vooral! 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Elli van Oosterom, 
telefoonnummer 085-4852600 (ma, di, vrijdag). Op www.noordanuspartners.nl vind je meer 
informatie over ons bedrijf. 
 
Je motivatie met uitgebreid CV ontvangen we graag voor 1 april 2020 op info@noordanuspartners.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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