
BEN JIJ OF KEN JIJ DIE...

Als toonaangevende internationale speler in de productie, handel en logisitiek van grondstoffen is er bij ons altijd sprake 

van een positieve hectiek. Zo zijn er de te behalen deadlines, de noodzakelijke vergaderingen en tal van structurele en 

ad-hoc werkzaamheden. Om dit alles in goede banen te leiden is de Beijer Groep op zoek naar een breed inzetbare 

collega, met HR ervaring, ook wel de spreekwoordelijke “Rots in de Branding” genoemd. 

WWW.DEBEIJERBV.COM

ENERZIJDS...

plan je onze activiteiten en beheer je de agenda’s. Vergaderingen en 

bijeenkomsten worden door jou gecoördineerd. Je verzorgt de Nederlandse 

en de Duitse correspondentie. Je ontvangt de (vaak buitenlandse) gasten. 

Daarnaast bewaak je de openstaande actiepunten, deadlines en lopende 

processen.

ANDERZIJDS...

verricht je ook taken op het gebied van PR en communicatie. Je stelt com-

municatieplannen op en draagt zorg voor de in- en externe communicatie. 

Je ontwikkelt en beheert de social media kanalen, bewaakt de huisstijl en 

verzorgt de website en de nieuwsbrieven. Je onderhoudt het contact met 

externe adviesbureaus. Daarnaast zorg je voor het reilen en zeilen binnen 

onze kantoororganisatie en ben je aanspreekpunt voor onze ICT partner. 

Ook houd je onze personeelsadministratie bij.

HEEL BELANGRIJK

Wat wij vooral belangrijk vinden 

is wie jij bent! Natuurlijk is het 

belangrijk dat je representatief, 

communicatief en proactief bent. 

Maar met name de klik met ons 

zien wij als heel belangrijk om onze

samenwerking te doen slagen. Je 

werkt nauw samen met de directie 

en management, en je voelt je vrij 

om met ons te sparren. Je bent 

stressbestendig en je sociale intel-

ligentie draagt bij aan verbinding 

en de goede en ondernemende 

mentaliteit in onze organisatie.

REAGEREN 

Wij zoeken iemand met bovenstaand profiel. Daarnaast heb je goede kennis van MS Office en beheers je de 

Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift. Herken jij jezelf in bovenstaande en woon je bovendien in de 

omgeving van Dodewaard, neem dan snel contact op met Han de Beijer, han.debeijer@debeijerbv.com.

MET ERVARING OP HET GEBIED VAN MARKETING EN COMMUNICATIE M/V 24-32 UUR

ENERGIEKE, POSITIEVE & VEELZIJDIGE

MANAGEMENT ASSISTENT


