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S-Fin & Myburgh is op zoek naar een

MANAGEMENT ASSISTENT 0,5/1,0 FTE
Ben jij iemand die enthousiast wordt van coördineren, plannen en organiseren? Ben je zelfstandig, schakel je snel en kun 
je goed oog houden op wat prioriteit is bij hoge werkdruk? En heb jij een proactieve en ontzorgende houding? Dan is 
onze vacature voor Management Assistent misschien iets voor jou! Als Management Assistent vervul je een zelfstandige, 
maar ook een verantwoordelijke rol. Door middel van goed communiceren, organiseren en coördineren ondersteun je de 
directie in hun  dagelijkse werkzaamheden. Je werkzaamheden bestaan uit secretariële, administratieve en organiserende 
werkzaamheden. Je komt te werken in een klantgerichte en collegiale omgeving.

De taken van de Management Assistent:
De Management Assistent is ondersteunend aan de directie, rapporteert en stemt met hun de werkzaamheden af. Jouw werkzaamheden 
gaan onder andere bestaan uit:
• Agendabeheer;
• Plannen en voorbereiden van afspraken en vergaderingen;
• Het notuleren van diverse overleggen en het opstellen en bewaken van acties/besluitpunten;
• Afhandeling van in- en uitgaande correspondentie;
• Redigeren van teksten;
• Facilitaire zaken, zoals de lunch en bijeenkomsten verzorgen;
• Verwerking van gegevens in verschillende digitale systemen;
• Uitwerken van beleid en procedures;
• Plannen en organiseren van bijeenkomsten, lunch, activiteiten, jubilea, etc.;
• Het uitvoeren van overige administratieve taken.

Wat vragen wij van jou?
• Minimaal MBO werk- en denkniveau, aangevuld met een secretariële opleiding (bij voorkeur Schoevers);
• Relevante ervaring in een soortgelijke functie of aantoonbare competenties en vaardigheden passend bij de functie;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Je hebt een vlotte werkwijze met Microsoft Office en je bent in staat om verschillende programma’s snel eigen te maken;
• Je bezit de capaciteit om overzicht te bewaren in drukke periodes;
• ‘Ontzorgen’ is jou op het lijf geschreven;
• Je bent organisatorisch sterk en je hebt goede sociale vaardigheden;
• Je werkt gestructureerd en efficiënt;
• Collegialiteit, eigen initiatief en zelfstandigheid zijn een must;
• Je hebt oog voor de zaken die spelen en bent proactief.

Wij bieden:
• Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een groeiend bedrijf;
• Een ongedwongen sfeer binnen een gezellig team; 
• Salaris is afhankelijk van ervaring en kwaliteiten.

Ben je geïnteresseerd? 
Dan ontvangen wij graag een kort en krachtig bericht van maximaal 300 woorden, plus jouw curriculum vitae, per mail via 
d.meeuwsen@sfin-myburgh.nl. Wil je graag meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Deborah Meeuwsen 
0316-342433 of mail d.meeuwsen@sfin-myburgh.nl.

Word jij onze nieuwe collega?


