
The Alignment House zoekt medewerker Secretariaat (24 uur per week) 

 

The Alignment House is een sterk groeiende, creatieve en dynamische organisatie. Wij zijn 

werkzaam is op het gebied van organisatieontwikkeling, positionering en marketing communicatie. 

Met veel passie werken we voor een divers palet aan klanten: van de regionale ziekenhuizen en 

advocatenkantoren tot het automerk Kia en Wildlands Adventure Zoo Emmen.  

De functie 

Wij zijn op zoek naar een zelfstandige medewerker secretariaat. Deze functie heeft twee 

resultaatgebieden: 

Secretariaat/office management: Je bent medeverantwoordelijk voor alles wat noodzakelijk is om 

de interne organisatie goed te laten draaien. Hieronder vallen projectplanning, het maken van 

afspraken, beheren van de personeelsadministratie, het voorbereiden en organiseren ven 

bijeenkomsten en evenementen, bevoorraden en beheren van ‘office supplies’. 

Financiële Administratie: Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële administratie. Het 

maken van facturen en het uitvoeren van administratieve- en boekhoudkundige werkzaamheden 

vallen hieronder.  

Wie zoeken wij? 

Je bent een vrolijk en enthousiast persoon en weet zaken, van begin tot eind, vlot, correct en 

zorgvuldig af te werken. Een soepele, maar stevige aanpak is nodig om de afspraken strak in te 

plannen. Je communiceert daarbij actief met de collega’s. Je bent een luisterend oor voor de 

vraagstukken van de medewerkers, management en onze klanten. Bij alles wat je doet: je doet het 

met passie!  

Functie-eisen 

• Je bent in ieder geval beschikbaar op woensdag en vrijdag 

• 3-5 jaar werk ervaring als secretaresse / management assistent 

• Aantoonbare administratieve en boekhoudkundige ervaring – ervaring met Exact is een pré 

• Goede communicatieve vaardigheden  

• Jouw competenties zijn accuratesse en overzicht. Je handelt zorgvuldig en stipt. Werkt 

nauwkeurig en weet om te gaan met vertrouwelijke informatie. 

• Je bent stressbestendig en reageert beheerst in een hectische omgeving en blijft ook onder 

druk effectief functioneren. 

 

  



Wij bieden  

• Een 24-urige werkweek. Op termijn is uitbreiding eventueel mogelijk 

• Goede salariëring 

• Een inspirerende werkomgeving 

• Een gedreven en ambitieus team 

 

Solliciteren naar deze functie?  

Herken je jezelf in dit profiel stuur dan je motivatie en CV naar: 

The Alignment House 

E-mail: werken@alignmenthouse.nl  

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Barend van de Kraats – 06-52765476. 

	


