
Maak jij er een sport van om alles tot in de puntjes te regelen? Hou jij van een rol met
vele verschillende verantwoordelijkheden? Ben je daarnaast ook graag het
visitekaartje van een organisatie?
Dan is onze vacature voor office manager echt iets voor jou!

AVZ administraties is gevestigd in Wateringen en is al meer dan 25 jaar dé specialist
op het gebied van financiële administraties. Ons team bestaat momenteel uit 18
medewerkers welke er dagelijks voor zorgen dat alles op rolletjes loopt voor onze
klanten. Het klantenbestand van AVZ bestaat uit meer dan 700 bedrijven variërend
van de bakker om de hoek tot grote MKB bedrijven. AVZ ontzorgt en ondersteunt
klanten o.a. op het gebied van belastingadvies, financiële- en salarisadministraties
en online boekhouden. Wij zijn een organisatie met een ervaren, ambitieuze directie,
er is veel ruimte voor eigen inbreng / verantwoordelijkheid en
jouw inzet wordt zeer gewaardeerd.

Jouw toekomstige werkdag:

Als er iemand van een dynamische en flexibele functie houdt, dan ben jij dat wel! Als
Office Manager bij AVZ administraties is geen dag hetzelfde. Het is 08.20 uur en je
komt aan op kantoor. Terwijl jouw collega’s binnenkomen en je hen vriendelijk groet,
check je tegelijkertijd je mail. Jij ontvangt de klant met een brede glimlach en
verzorgt ze met wat te drinken. Ondertussen regel jij de post en bestel je een attentie
voor een jarige collega volgende week. Tijdens de lunch zorg jij ervoor dat de juiste
boodschappen op tafel staan. Jij weet wat er speelt in de organisatie en hebt een
proactieve houding. In de middag houd jij je bezig met wat financiële administratie
en verwerk je de facturatie. Voor administratieve taken deins jij niet terug, jij vindt het
juist leuk om hier je tanden in te zetten en er enthousiast mee aan de slag te gaan.
Volgende maand start er een nieuwe medewerker en jij besteld nog wat
kantoorartikelen en stuurt het personeelshandboek op. Na jouw controle rondje op
kantoor en een praatje met collega’s sluit jij de balie af. Je gaat met een gerust
gevoel naar huis en kijkt er nu alweer uit om morgen van alles te regelen.



Jouw taken nog even op een rijtje:

● Aannemen van de telefoon en doorverbinden naar de desbetreffende
afdeling;

● Gasten ontvangen en verwelkomen met een brede glimlach;
● Post sorteren en waar nodig archiveren;
● Organiseren van teamuitjes, borrels en hierin met creatieve ideeën

komen;
● Mutaties verwerken m.b.t. relatiebeheer;
● Financiële administratie bijhouden (facturatie, debiteurenbeheer,

offertes);

Dit ben jij:

● Je beschikt over MBO werk- en denkniveau. Een opleiding is niet
essentieel, maar moet dan wel gecompenseerd worden met werkervaring
in een soortgelijke functie;

● Je bent woonachtig in de omgeving van het Westland;
● Je staat graag in contact met klanten en houdt ervan om andere te

ontzorgen;
● Je bent representatief, klantvriendelijk en vindt het heerlijk om een breed

takenpakket op te pakken.

Hard werken loont!

Bij aanvang start je met een tijdelijk contract, maar geen zorgen! Wanneer er een
wederzijdse klik is, dan wordt dit contract na deze periode omgezet naar een vast
contract. Want goede mensen houden wij natuurlijk graag. AVZ valt niet onder een
cao, maar er is wel een personeelshandboek aanwezig.

Voor de juiste mensen, betaalt AVZ graag het juiste salaris. Denk hierbij aan een
salarisindicatie tussen € 2400,- en € 3250,- bruto per maand o.b.v. een fulltime
dienstverband. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en kunde. Verder heb je
recht op 25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld, een pensioenregeling en
opleidingsmogelijkheden. Naast al deze mooie arbeidsvoorwaarden, krijg je er ook
nog een team aan leuke collega’s bij.
Je hebt de mogelijkheid om, tegen een kleine vergoeding, deel te nemen aan de
kantoorlunch. Ook wordt er één keer per week vers fruit gebracht voor alle
medewerkers.



Per kwartaal is er een activiteit met het hele team, met Kerst is er een gezellige lunch
en AVZ is één dag per jaar gesloten voor een bedrijfsuitje.
Last but not least zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden. Het is mogelijk om door
de tijd heen te groeien in je functie en (nog) meer verantwoordelijkheden krijgen. Aan
mogelijkheden geen gebrek bij AVZ!

Reageren

Wil je samen verkennen of je goed past binnen dit profiel? Wij ontmoeten je graag!
Neem contact met ons op via andre@avzadministraties of bel ons op 0174-221111
en dan onderzoeken we met elkaar of wij een goede match zijn.


