
VACATURE
Bestronics B.V. is een Productie- en 
Assemblagebedrijf dat zich richt op de industriële 
en elektronicamarkt. De belangrijkste activiteiten 
van Bestronics B.V. zijn productie-, ontwikkeling- 
en assemblage van printplaten en het produceren 
van kabelbomen en behuizingen.

Door onze continue groei zijn wij op zoek 
naar een gemotiveerde collega om onze 
productievestiging in Veldhoven te versterken.

Als Office Manager bij Bestronics ben jij mee het 
middelpunt en het gezicht van de organisatie. 
Jij regelt en ontzorgt in een hectische omgeving, 
daar krijg jij energie van en bent daarin proactief. 
Je ziet het werk liggen en geeft daarmee zelf vorm 
aan je functie en werkzaamheden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het aannemen en afhandelen 
van telefoongesprekken, ontvangst van klanten, 
bestellingen uitvoeren, zorg dragen voor het kantoor 
en de vergaderruimtes, het representatief houden 
van het kantoor alsook HR - taken, en de werving en 
selectie processen mee monitoren.

Kortom, je ondersteunt en assisteert je manager en 
het directieteam.

We zoeken een echte aanpakker die meerdere 
taken tegelijk aan kan pakken.

Iemand die graag wilt weten wat er allemaal speelt 
in de keuken van Bestronics BV

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wij bieden een veelzijdige en verantwoordelijke 
functie, op een dynamische plek in onze 
organisatie.

Je ontzorgt en verzorgt samen met je directe collega 
alle werkzaamheden die te maken hebben met het 
office management.

Je ondersteunt de verdere optimalisatie van de 
Front Office afdeling en de processen die hieronder 
vallen.

Daarnaast beschik je over goede communicatieve 
vaardigheden met enige kennis van de Engelse taal.

Waar zou een succesvolle medewerker office 
manager aan moeten voldoen?
In onze ogen zijn er bepaalde vaardigheden en 
competenties die er sterk aan bijdragen om 
succesvol te kunnen zijn binnen deze functie in 
onze organisatie, namelijk;

Vaardigheden
•  MBO/HBO-niveau, behaald door opleiding of 

ervaring
•   Basiskennis van, of affiniteit met secretarieel 

werk
•  Algemene computerkennis
•  Goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal

Competenties
•  Teamspeler
• Proactieve houding
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Accuraat werken
• Communicatief vaardig

Wat bieden wij?
•  Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO 

Metaal & Techniek (Kleinmetaal)
•  Marktconform salaris
•  Persoonlijke ontwikkeling met 

onlinetrainingsplatform ‘GoodHabitz’
•  Werkweek van 38 uur
•  Werktijden van 8:00 tot 16:30

Is deze vacature je op het lijf geschreven?
Kijk voor meer informatie op www.bestronics.nl 
of klik hier voor de Bestronics bedrijfsfilm en kom 
meer te weten over ons bedrijf.

Bekijk en ‘Like’ de Bestronics pagina’s op 
Facebook, LinkedIn en Instragram, zo heb je 
meteen een ‘look and feel’ bij ons bedrijf en blijf 
je op de hoogte! 

Voor meer info kan je terecht bij Coby via 
040-2350123.

Wil je meteen solliciteren? Stuur dan je CV en 
motivatiebrief door naar: coby@bestronics.nl 
onder vermelding van ‘Office Manager’.

En wie weet zien we je snel voor een 
sollicitatiegesprek bij Bestronics BV.

MEdEwERkER 
OFFICE MANAGER M/V
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