
Management Assistent(e) 32/40 uur

• Werk jij graag samen in een klein, hecht team?
• Ben jij van nature een positief ingestelde persoonlijkheid?
• Ben jij iemand die overzicht houdt en structuur brengt in de 

vele vragen/verzoeken die je ontvangt?
• Ben jij dienstverlenend en vind je het �jn om een ander te 

helpen?

Dan is deze functie iets voor jou!

De directeuren binnen het Management Team in Heijen 
houden zich, ieder met hun eigen focus en passie, bezig met het 
optimaal functioneren van onze onderneming en de nieuwe 
kansen hierin. In deze dynamische en inspirerende omgeving 
worden zij ontzorgd door de management assistenten die 
als verlengstuk o.a. de afspraken plannen en de bijbehorende 
documenten beheren. Wegens uitbreiding van dit team zijn we 
op zoek naar een nieuwe collega, die volmondig ‘JA’ zegt op 
bovenstaande vragen. Het betreft een functie voor 32 tot 40 
uur per week. 

Als Management Assistent(e) ben je de vertrouwelijke sparring- 
partner van de Management Team leden. Verder ben je stress-
bestendig en zien we graag het volgende terug op jouw CV:

• Je hebt MBO+ niveau en enkele jaren ervaring als 
Management Assistent(e);

• Je bent accuraat en klantvriendelijk;
• Je hebt ervaring in het opzetten van een digitaal archief;
• Je bent een expert in Microsoft Of�ce365;
• Je beheerst de Duitse taal op gemiddeld niveau.

Wat mag je verwachten
• Een uitstekend salaris en secundaire 

arbeidsvoorwaarden;
• Een professionele en informele organisatie 

met korte lijnen, waar collegialiteit hoog in 
het vaandel staat;

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Is jouw interesse gewekt, stuur dan je CV 
en motivatie naar hr@teunesen.nl

Voor meer informatie: neem contact op 
met Mariëlle Verschuren, HR-adviseur, 
tel. 0485-512500

Delfstoffenwinning als 
basis voor duurzame 
gebiedsontwikkeling 

Familiebedrijf  Teunesen 
levert al meer dan 75 jaar 
zand en grind voor de woning-, 
utiliteits-, wegenbouw en 
voor de betonindustrie. Deze 
delfstoffen worden gewonnen uit 
eigen winningslocaties verspreid 
over Zuid-Nederland, Duitsland 
en België. Deze locaties zijn 
verkregen uit intensieve 
samenwerking en afstemming 
met onder andere burgers, 
maatschappelijke organisaties 
en overheden.

Bezoekadres:
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
www.teunesen.nl


