
Officemanager (24 uur)

Blisterpartner is een jong en snelgroeiend bedrijf gevestigd op een toplocatie in de haven van Sche-
veningen. We ontwikkelen, assembleren en installeren machines en software voor apotheken en 
ziekenhuizen. Onze opdrachtgevers zitten in Nederland maar ook in België, Duitsland, Oostenrijk, 
Ierland, Schotland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika.

Blisterpartner groeit en daarom zijn we op zoek naar een 2e officemanager die het leuk vindt om te 
helpen die groei in goede banen te leiden. 

Wat ga je doen? 

Je werkzaamheden zijn heel divers, geen dag is hetzelfde. Het varieert van inplannen van afspraken voor 

bezoeken aan opdrachtgevers, het verzorgen van de juiste documenten voor het verzenden van appa-

ratuur naar het buitenland tot het versturen van offertes en facturen. Je zorgt ervoor dat (materiaal)

bestellingen op tijd de deur uit gaan en je er zo voor zorgt dat iedereen voorzien is van de juiste mate-

rialen. Daarnaast verzorg en plan je reizen in binnen- en buitenland, en zorg je ook voor het inplannen 

van werkzaamheden (tijd en middelen) wanneer er installaties gedaan gaan worden. Kortom een echte 

regelfunctie!

We zijn op zoek naar iemand die het heerlijk vindt om meerdere dingen tegelijk te doen, en die blij wordt 

van werken in een soms hectische omgeving. Je doet je werk samen met een collega officemanager en de 

exacte taakverdeling zullen jullie in overleg met elkaar gaan afstemmen. 

Jij past bij ons als je:

• Een aantal jaar ervaring hebt in een soortgelijke functie;

• Goed bent in structureren en goed bent in plannen;

• Klantvriendelijk en behulpzaam bent;

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt, kennis  

 van Duits e/o Frans is een pré;

• Beschikt over topografische kennis/inzicht;

• Goede kennis van de office pakketten hebt en dan met name Excel;

• Enige ervaring met het werken met een CRM pakket is handig.

Kom je bij ons werken dan bieden wij jou: 

• Een uitdagende en afwisselende functie op een prachtige werkplek  

 in de haven van Scheveningen;

• In eerst instantie een tijdelijke aanstelling, maar bij goed functione-  

 ren wordt dit omgezet naar een vast dienstverband;

• Een salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tussen € 2.200,- en   

 € 3.000,- bruto per maand (ft) ligt;

• De mogelijkheid tot het verdienen van een bonus; 

• Op jaarbasis 25 vakantiedagen;

• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen;

• En niet onbelangrijk; een team met leuke, gedreven collega’s!

Kun je niet wachten om te beginnen? 

Vertel ons waarom jij bij ons wilt werken. Dit kan door een korte motivatie met cv te sturen naar: 

monique@blisterpartner.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique Los (HR adviseur) door te bellen met:

06 – 812 146 40

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.
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