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BOUF Legal zoekt Officemanager! 

 

Houd jij van aanpakken? Zie jij jezelf als het aanspreekpunt voor alle facilitaire en operationele 

vragen binnen ons MKB bedrijf? Ben jij als creatieve duizendpoot inzetbaar en kun je ook net dat 

beetje extra geven? Dan zoeken we jou! 

 

Jij gaat de uitdaging zeker niet uit de weg en je weet jouw werkzaamheden naar een hoger plan 

te brengen. Door jouw proactieve, snelle en accurate werkwijze leid je de zaken in goede banen. 

Kortom je presteert onder hoge druk en bent flexibel en stressbestendig.  

 

Wie zijn wij? 

BOUF Legal is een adviesbureau gericht op zorgaanbieders, branche- en beroepsorganisaties in 

de zorg en hebben ons kantoor in Zeist. Wij verlenen onder meer juridisch advies, adviseren 

raden van bestuur en raden van toezicht en organiseren invloed voor onze cliënten bij 

rijksoverheid en gemeentes.  

 

We zoeken naar een executive assistant die: 

• minimaal 2 tot 3 jaar werkervaring heeft 

• ervaren en bedreven is met het gebruik van Office 365 (SharePoint, PowerPoint, Excel, 

Word en Office Teams) 

• taalgevoelig is en uitstekend kan schrijven  

• fulltime beschikbaar is 

• HBO werk- en denkniveau heeft 

 

Wij bieden: 

• een fris en dynamisch team  

• een veelzijdige en afwisselende functie in een zeer dynamische omgeving 

• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• een fijne werkplek in een historisch pand in het centrum van Zeist, vlakbij de A12/A27 

en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

Jouw taken zullen zijn het: 

• organiseren van (online) events  

• ondersteunen van de directie waaronder het beheren van de agenda en voorbereiden 

van overleggen  

• beheren van de kantoortelefoon (vaste lijn)  

• inkoop en contractmanagement van leveranciers  

• beheren HR-beleid BOUF Mens & Werk  

• rol van gastheer/gastvrouw van ons mooie pand. 
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Specifieke werkzaamheden met betrekking tot  

 

Pand  

 

• Inventaris + inkoop met operations aansturing  

• Ontvangst gast 

• Onderhoud monitoren  

• Boodschappen (lunch, borrels etc.) 

• Design/look & feel kunst (in overleg met directie) 

 

Processen 

 

• Bereikbaarheid BOUF Legal: telefoon headset  

• Leveranciers: ondersteuning operations  

• Events ondersteuning/initiator in overleg met Adviseur marketing, sales & operations  

• Marketing ondersteuning in overleg met Adviseur marketing, sales & operations 

 

BOUF mens & werk 

 

• Vakantiedagen registreren (in afstemming met directie & adviseur marketing sales & 

operations) 

• Ziektedagen melding  

• Speciaal verlof  

• Primaire arbeidsvoorwaarden in afstemming met directie  

• Secundaire arbeidsvoorwaarden in afstemming directie  

• Uitwerken HR beleid in afstemming met directielid 

• Jaarlijks organiseren HR cyclus  

• Opleidingsoverzicht jaarlijks inrichten 

• Teamdagen voorbereiden en organiseren 

• Feestjes voorbereiden en organiseren 

 

Executive werkzaamheden 

 

• Complex agendabeheer: afspraken maken, verschuiven, en nog een keer, vaak met 

landelijke spelers (Poortwachter en beschermen van directie ). 

• Wekelijks map voor tweekoppige directie met stukken  

• Bij externe afspraken regelen: parkeerplek, bruisend water, set-up (indien mee op 

locatie)  

• Wekelijkse afstemming op werkzaamheden directie  

• Notuleren vergaderingen  

• Personal assistant (pakketje post, stomerij, lunch, koffie thee, vlucht boeken, 

overnachtingen)  
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Verwachtingen  

 

• Geen 9.00 - 17:00 mentaliteit 

• 5 dagen beschikbaarheid 

• Overwerken part of the job tenzij structureel  

• Prioriteiten stellen in afstemming met directie 

• Comfortabel zijn in onzekere situaties 

 

Wat is nodig?  

 

• Gezag en autoriteit kunnen verdragen van 2 vrouwelijke directeuren  

• Goede communicator 

• Aansturing kunnen ontvangen van adviseur marketing, sales & operations als jouw 

functioneel leidinggevende 

• Zeer gastvrij  

• Flexibel  

• Nauwgezet 

• Stressbestendig 

• Oplossinggerichtheid 

• Precies, oog voor detail 

 

 

Hebben we jouw interesse gewekt? Stuur dan jouw CV met een motivatiebrief vóór 26 

november 2021 naar danielle@bouflegal.nl 

 

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Danielle Kikken te bereiken op 

06-16175789.  

 

mailto:danielle@bouflegal.nl

