
					

 
 

Vacature 
Office Manager 

 Lommel  
 
 
Functie 
Als Office Manager ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ons gloednieuwe 
kantoor in Lommel. Je zorgt voor alle communicatie, voor presentaties, agendabeheer, 
praktische organisatie van onze internationale meetings en workshops, aanvullen en 
updaten van onze database,... Je kan vele bordjes in de lucht houden zonder er 1 te laten 
vallen. 
 
Voor deze uitdagende taak zijn we op zoek naar een gedreven en flexibele medewerker,  
met interesse voor sales, marketing, architectuur en de algemene bouwwereld.  
Je bent slim, scherp, een Apple-fan en met gevoel voor humor. 
 
Verantwoordelijkheden 
Als office manager ben je de vertrouwenspersoon van het management én het team 
community en project managers dat je administratief en organisatorisch zal ondersteunen. 
• Je verzekert het goede verloop van de lopende zaken op het kantoor 
• Je ondersteunt onze seminaries en inspiratiesessies  
• Je behandelt telefoons en filtert deze waar nodig 
• Je neemt deel aan vergaderingen, neemt nota’s en maakt de verslagen op. 
• Je waakt over het uniforme gebruik van onze verschillende merken 
• Je biedt administratieve ondersteuning aan de collega's 
• Je verbetert en implementeert procedures die de werking van PIM optimaliseren 
• Je kan onze verschillende software systemen snel leren en gebruiken 
 
Profiel 
• Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs  
• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands, Frans en Engels  
• Je hebt ervaring in het organiseren van B2B bijeenkomsten 
• Je beschikt over excellente communicatie- en synthese vaardigheden  
• Je bent een teamplayer maar je kan tegelijkertijd zelfstandig functioneren 
• Je bent slim, scherp, ondernemend met sterke verantwoordelijkheidszin 
• Je hebt organisatietalent en ervaring in project management 
• Je werkt voltijds van 8h30 tot 17h30 met een uur middagpauze 
 
Contact 
Indien je in aanmerking wilt komen voor deze functie, stuur dan je curriculum, motivatie en 
referenties naar Anneleen Vandenberk via anneleen.vandenberk@partnersinmarketing.eu  
 
Voor meer informatie, kan je bellen naar 011.54.70.38  

       
 


