Office Manager
15 november 2018

De Texelse Bierbrouwerij is in 1999 opgericht en gevestigd in een oude zuivelfabriek
in Oudeschild op het eiland Texel.
Sinds 1999 maken de brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij hun bijzondere
bieren. Gestart met 4 type bieren die tot op heden nog steeds deel uitmaken van de
Texels familie. Sinds 2007 vindt er export naar het vasteland plaats en is er door
samenwerking met verkooporganisaties inmiddels landelijke distributie.
De brouwers van Texels produceren hun bijzondere, hooggistende bieren op
beproefde manier, in traditionele koperen ketels. Het bedrijf ontwikkelt zich en wordt
steeds verder geprofessionaliseerd. Op dit moment worden er 12 verschillende
speciaal bieren gebrouwen. Het meest bekende bier van Texels is ‘Texels
Skuumkoppe’ en de seizoensbieren vervullen een steeds belangrijker rol binnen de
portfolio. Texels is landelijk verkrijgbaar in zowel horeca, retail als online.
Door groei van de Texelse Bierbrouwerij is een vacature ontstaan voor: office
manager (24-32 uur) wat ga je doen?
Als office manager ben je verantwoordelijk voor het verder vormgeven van de functie
en heb je een diversiteit aan werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit:
1. ondersteunende taken en eerste gezicht en aanspreekpunt van de bouwerij;
2. secretariële en administratieve werkzaamheden voor het management en het
bestuur;
3. facilitaire zaken zoals, inkoop kantoorartikelen, onderhouden contacten
leveranciers, huisvesting en het boeken van hotelovernachtingen voor collega’s;
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4. Ondersteunen bij het organiseren van diverse activiteiten over de disciplines
heen. kernactiviteiten van de functie zijn: agendabeheer, het ontvangen van gasten,
telefonisch- en digitaal klantcontact onderhouden registreren, ordenen en beheren
van binnenkomende post/e-mail; ondersteunen bij het opmaken van documenten,
presentaties en redigeren van teksten bewerken, verwerken en opstellen van
zakelijke correspondentie; Documenteren en archiveren van informatie; Organiseren
en notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten; Uitvoeren van administratief
ondersteunende werkzaamheden; bereid om 1 x per maand af te reizen naar ons
verkoopkantoor te Rossum (Brabant) om vergaderingen te notuleren. wie ben jij?
Wij zoeken een collega die beschikt over aantoonbare jaren werkervaring op
Mbo/Hbo werk- en denkniveau. Je staat stevig in je schoenen en schakelt adequaat
en professioneel tussen de verschillende activiteiten. Je gaat secuur en accuraat te
werk en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; het ontzorgen van anderen is
hetgeen waar jij voldoening uit haalt. Je hebt van nature een onderzoekende
werkhouding, waarbij je je snel nieuwe informatie eigen maakt. Je beschikt over
goede kennis van Microsoft Office. Zelfstandigheid, eigen initiatief, analytisch en
goed timemanagement zijn essentieel voor een goede invulling van deze functie.
Tenslotte beschik je over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, zowel in
de Nederlandse als in de Engelse taal (Duits is een pré). Je bent woonachtig op Texel
of bereid hiernaar toe te verhuizen. wat krijg jij er voor terug?
Een uitdagende baan, met volop mogelijkheden om binnen een sterk groeiend
bedrijf te ondernemen en je ambities waar te maken. Daarnaast vind je bij ons een
open en informele werkomgeving, waar kernwaarden als Trots, Vrij, Persoonlijk,
Scherp en Genieten voorop staan.
En ja, op zijn tijd een heerlijk biertje proeven uit onze ruime selectie van mooie
bieren in ons eigen proeflokaal wél op Texel! de texelse bierbrouwerij biedt: Een
uitdagende baan in een regio waar nog volop kansen liggen; Een werkgever die
persoonlijke aandacht heeft voor de individuele medewerker en je de mogelijkheid
biedt om zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te ontwikkelen; Werken in een team
met collega’s die trots zijn op hun producten, hard werken en ook zeker genieten;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden afhankelijk van opleiding en
ervaring. interesse?
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Ben jij de regelaar en multitasker die wij zoeken en herken jij jezelf in bovenstaand
profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar personeelszaken@texels.nl. Met
eventuele vragen kun je contact opnemen met Kirsten via 0222-745032.
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