
Wegens vertrek van onze huidige officemanager is deze vacature ontstaan. We verwelkomen graag
iemand die hostmanship omarmt, dit uitstraalt en in alles nastreeft. Jij bent de ogen en oren van de
vestiging en hebt een belangrijke signaleringsfunctie. Het secretariaatsteam bestaat uit 5 mede-
werksters over 2 vestigingen en jij stuurt de junior secretaresse van het kantoor Amstelveen aan. Je
handelt zelfstandig en neemt hierin initiatief en ownership. 

Ook ben je werkzaam voor onze Audit & Assurancepraktijk in Amstelveen en houdt jij je bezig met
hun planning. Je bent de vraagbaak en aanspreekpunt voor de partners en managers van het Audit
& Assurance team. Het Audit & Assurance team bestaat uit 20-25 medewerk(st)ers. De planning,
facturatie en verdere ondersteuning vormen belangrijke onderdelen van jouw takenpakket.   

ENERGIEKE EN ERVAREN OFFICEMANAGER | AUREN | AMSTELVEEN
(32-40 UUR PER WEEK)

Wat ga je doen?

"Ben jij die onmisbare schakel? Houdt jij van organiseren, plannen
en coördineren? Heb jij een servicegerichte instelling en ben jij

sociaal en representatief?"

Dan hebben wij bij Auren de ideale baan voor jou als

Je bent het visitekaartje van ons kantoor en
daarmee het eerste aanspreekpunt voor onze
cliënten, zowel aan de telefoon als bij de
ontvangst op kantoor;

Je bent service verlenend, toegankelijk,
verbindend en draagt zorg voor een goede
sfeer; 

Je beheert de vergaderruimtes en verzorgt alle
interne bijeenkomsten en borrels/ lunches tot
in de puntjes;

Je bent verantwoordelijk voor een goede en
representatieve uitstraling van ons kantoor. Dit
betekent dat je alle facilitaire taken die daar
mee samenhangen organiseert en uitvoert;

Je verricht administratieve werkzaamheden,
zoals het opstellen of aanpassen van brieven
en opdrachtbevestigingen.

Het zorgdragen voor het verzenden van
rapporten en jaarrekeningen via de portal
of post;

Je draagt zorg voor de verspreiding van
inkomende post en verzenden van
uitgaande post;

Je plant afspraken, vergaderingen en
besprekingen in de agenda van je
collega’s;

Je valt direct onder de kantoorleider. In de
praktijk geef je zeer zelfstandig invulling aan
je werkzaamheden, samen met je directe
collega’s;

Je werkt vanuit ons kantoor te Amstelveen,
maar hebt ook nauw contact met je
secretariële collega’s van ons kantoor te
Amersfoort.



Dan willen wij graag kennis met je maken! 
Je kunt contact opnemen met Anita van der Veen,      recruitment@auren.nl of       06-55174240.

Korte lijnen/platte organisatie

Direct klantcontact

Ons aanbod

Passende opleidings- en ontwikkelingsfaciliteiten
Auren Academy met e-learnings en groepstrainingen

Jouw inzet wordt beloond bij Auren. We bieden je diverse mogelijkheden om onze gezamenlijke
ambities waar te maken. Als ervaren officemanager mag je van ons een marktconform salaris en een
uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten, welke bestaan uit o.a.:

Tops bij Auren

Interesse of meer weten?

Sollicitatieprocedure

SOLLICITEREN

Auren maakt deel uit van een wereldwijde organisatie en is in Nederland met ruim 60 medewerkers
actief vanuit Amersfoort en Amstelveen. Auren is specialist op het gebied van Accountancy, Audit &
Assurance, Consulting, en Tax & Legal. Wij beschikken over een WTA-vergunning voor uitvoering van
bij wet verplicht gestelde controles. Daarop wordt vanaf 1 september 2022 toezicht gehouden door
de AFM Bij ons is kwaliteit een waarde en ambitie. 

Wie zijn wij?

Leuke, informele sfeer

Enthousiaste medewerkers

HBO werk- en denkniveau; 

Minimaal 5 jaar aantoonbare, vergelijkbare
werkervaring;

Een dienstverlenende instelling;

Professioneel, vriendelijk, organisatiesensitief;

Proactief, integer en communicatief vaardig;

Initiatiefrijk, vooruitstrevend en planmatig;

Ervaring met, of kennis van de
accountancy, financiële of juridische
dienstverlening is een pre;

Uitstekende kennis in woord en geschrift
van de Nederlandse en Engelse taal.

Goede werk-privé balans

Brede klantenportefeuille

Wie ben jij? Je hebt/bent:

https://auren.com/nl/?p=12568

