
       

Office Manager 

Geen dag is hetzelfde. ’s Morgens weet je niet precies wat de dag zal brengen, maar toch heb je 
stevig de touwtjes in handen. Je bent organisatie sensitief en een spil in het bedrijf. Je kunt 
zelfstandig prioriteiten stellen, maar je bent ook flexibel en beweegt mee met de vraag vanuit de 
business, een waar organisatietalent! Herken jij je in deze omschrijving dan zijn wij op zoek naar 
jou. 

Jouw schriftelijke en mondelinge communicatie in Nederlands en Engels is tip top in orde, je 
bent administratief goed onderlegd  en je zorgt ervoor dat het kantoor dagelijks reilt & zeilt.  

Wat zijn je taken: 

Hieronder een greep uit de dagelijkse werkzaamheden: 

 Eerste aanspreekpunt van de organisatie 
 Administratieve ondersteuning bieden aan diverse afdelingen binnen de backoffice  
 Voorbereiden en hospitality van en tijdens meetings 
 Verantwoordelijk voor een representatieve en prettige werkomgeving 
 Eerste aanspreekpunt voor diverse kantoorfaciliteiten, zoals kantoorbenodigdheden, 

food & beverages en andere facilitaire diensten 
 Organiseren (interne) bijeenkomsten 
 Boeken van reizen, accommodaties, vergaderruimtes 

Wie ben jij en wat breng je mee: 

 HBO denk- en werkniveau 
 Vloeiend in Engels en Nederlands, zowel in woord als geschrift 
 Zelfstarter, oog voor detail en pro-actief 
 Representatief, gastvrij en enthousiast 
 Je bent 28 - 32 uur beschikbaar 

Wat bieden wij: 

Een parttime aanstelling bij een internationaal opererend bedrijf. DSV zaden Nederland B.V. 
kenmerkt zich door een informele en open bedrijfscultuur met korte lijnen waarbij teamwork en 
persoonlijke ontwikkeling belangrijke kernwaarden zijn. DSV zaden Nederland B.V. heeft een 
bedrijfs-CAO met een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Salaris is afhankelijk van leeftijd en 
ervaring. 



 
Werken bij DSV zaden Nederland B.V.: 

DSV is een succesvol, modern en dynamisch Europees bedrijf. De belangrijkste activiteiten van 
DSV zijn toegespitst op de veredeling, veldproductie, verwerking, productontwikkeling en 
marketing van landbouwgewassen zoals koolzaad, granen, grassen, groenbemesters en mais. 
Vanuit Nederland opereren wij onder de naam DSV zaden Nederland B.V. Ter versterking van het 
gezellige backoffice team zijn wij voor ons bedrijf in Ven-Zelderheide op zoek naar een energieke 
en enthousiaste office manager. 

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging als  office manager?  Zoek jij een bedrijf dat groot genoeg is 

om je uit te dagen en te ontwikkelen, maar dat klein genoeg is om er echt persoonlijk toe te doen?  

Mail dan een motivatiebrief en je CV naar silvy.beckers@dsv-zaden.nl, afdeling HR. 

Informatie: 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Francine Tomassen, 
Logistics & Quality Manager, tel.nr. 06-51316270. Website: www.dsv-zaden.nl of www.dsv-
seeds.com 
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