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Wij zijn op korte termijn op zoek naar een Office Manager
(32-40 uur per week) 

Ben je van nature gastvrij, zorgzaam en behulpzaam? Regel jij onze afspraken en zorg jij dat ons prachtige kantoor op orde blijft? Vind je het 
leuk om zelfstandig 'dingen' te fixen? Heb je meer dan 3 jaar relevante werkervaring? Heb je ook nog eens gevoel voor stijl en architectuur? 
Dan ben jij volgens ons ideaal geschikt ter versterking van ons team!

Being Development ontwikkelt vastgoed met als doel een zo positief mogelijke impact op de samenleving te maken. Van woontorens tot hotels 
en van kantoren tot mixed-use gebouwen. Hierbij hebben we een focus op kwaliteit, architectuur, duurzaamheid en sociale samenhang. 
Vanuit ons prachtige kantoor in Amsterdam-Noord werken wij met een ambitieus team dagelijks met veel plezier en enthousiasme aan onze 
projecten. Onze snelgroeiende organisatie wordt onder de meest innovatieve en vernieuwende ontwikkelaars van Nederland geschaard. 
Tevens zijn wij de eerste Nederlandse vastgoed ontwikkelaar met een B Corporation certificering. We zijn trots op ons profiel en willen dit 
graag verder uitbouwen.

Om ons hierbij te helpen hebben we een Office Manager nodig. Een gastvrije, zorgzame, behulpzame, vriendelijke, energieke, 
gestructureerde, kundige, enthousiaste, zelfstandige, pro-actieve, communicatief vaardige en gedreven persoon, die zin en tijd heeft om 
samen met ons de vele zaken die spelen in goede banen te leiden. Zowel intern als extern. 

Om echt waarde te creëren besteedt Being bovengemiddeld veel tijd aan zelfontwikkeling. Wij werken naast een cursus/opleiding budget met 
onze eigen aanpak: Personal Being Plan. Dit zorgt voor een ontwikkeling op alle dimensies. We vertellen je hier graag meer over tijdens de 
kennismaking.
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https://www.beingdevelopment.nl/team
https://www.beingdevelopment.nl/duurzaamheid


Kom jij ons (kantoor) managen?

Het kader waarbinnen je actief zult zijn: 

Officemanagement

• Beantwoorden telefoon;
• Ontvangen gasten;
• Beheer vergaderruimtes;
• Verzorgen koffie en thee;

• Het kantoor representatief houden;
• Afhandeling post en pakketten;
• Verzorgen van de dagelijkse lunch;

• Verzorgen lunchbijeenkomsten;
• Kleine kantoorinrichtingsvraagstukken;
• Bijhouden voorraden en plaatsen van bestellingen.
Secretarieel

• Complexe afspraken met grote teams plannen en herplannen.
Evenementen (intern/extern)
• Ondersteuning bij de organisatie van Being evenementen, zowel intern als extern.

Uiteraard zijn onze arbeidsvoorwaarden marktconform en voorzien we in goede doorgroeimogelijkheden afhankelijk van je eigen ambities. 
Interesse? Stuur dan een email naar ddekker@beingdevelopment.nl of bel naar 020-8202181 en vraag naar Dirk Dekker.

Meer informatie over Being Development kan je vinden op onze website www.beingdevelopment.nl en via Facebook op 
www.facebook.com/beingdevelopment
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Contact informatie

Being Development

Bezoekadres:

Ridderspoorweg 115
1032 LL Amsterdam
Nederland

T +31(0) 20 820 21 81

www.beingdevelopment.nl

http://www.beingdevelopment.nl/

