
KANTOOR  OFFICE-MANAGER 
 

Datum profiel opgesteld 

Opgesteld door 

Status 

15 maart 2021 

C. van den Broek 

Definitief 

 

PLAATS VAN DE FUNCTIE IN DE ORGANISATIE 

De officemanager legt in hiërarchische en functionele zin verantwoording af aan de 

directeur. 
 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

De office-manager ondersteunt de bedrijfsvoering door het beheren en ontwikkelen van 

de diverse officesystemen. Zorgt voor de uitvoering van: de personeelsadministratie, pr-

beleid en gebouwenbeheer. 
 

HOOFDBESTANDDELEN VAN DE FUNCTIE 

• Verantwoordelijk voor het beheren en (laten) ontwikkelen van de diverse 

officesystemen. 

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van een deel van de administratie waaronder de 

personeels- en vrijwilligersadministratie. 

• Verantwoordelijk voor de uitvoering/coördinatie van het pr-beleid (ook online) 

• Mede verantwoordelijk (met directeur) voor het gebouwenbeheer 

 

UITWERKING VAN DE HOOFDBESTANDDELEN 

 

Officesystemen (ICT) 

- Bewaakt efficiëntie en verbetert door het beheren en implementeren van 

diverse systemen waaronder personeelsinformatiesystemen, inrichting en de 

aankoop van apparatuur. Doet voorstellen tot inkoop van systemen. 

- Zorgt voor (analyse)rapportages in Excel  

Administratie en inkoop 

- Beheert en voert administratieve taken en procedures uit: 

- Verwerkt inkomende correspondentie en notuleert vergaderingen 

- Creëert een goed archief- en contractenbeheersysteem 

- Verbetert de huidige (administratieve) processen en schrijft daarvoor conform 

ons kwaliteitssysteem nieuwe procedures. 

- Bewaart, beschermt en vernietigt documentatie conform wetgeving. 

- Koopt binnen de gegeven kaders kantoor- en winkelbenodigdheden in. 

 

PR ontwikkeling en uitvoering ook online(verkoop) 

- Zorgt dat (online) berichten en advertenties geplaatst worden 

- Houdt (online) ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar onze organisatie 

- Verzorgt het opmaken van advertenties en signing 



 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De office-manager werkt zelfstandig. Doet voorstellen tot verbetering aan de directeur. 

Is verantwoordelijk voor de optimale inzet van officesystemen, pr, inkoop en 

(personeels)administratie.  

IN- EN EXTERNE CONTACTEN 

 

Heeft contact met:  leveranciers van office- en kassasystemen, pers 

advertentieverkopers, bedrijven die zich richten op gebouwenbeheer. 

 

 

 

LEIDING GEVEN 

N.v.t. 

 

FUNCTIE- EISEN 

Beschikken over voldoende organisatorische vaardigheden 

In staat zijn werkprocessen te analyseren en te verbeteren binnen de (financiële) 

kaders. 

Gevoel voor opmaak van documenten/advertenties. 

Goede kennis van Excel voor het maken van complexe rapportages. 

Communicatieve vaardigheden 

Dienstverlenende instelling 

Accuraat kunnen werken 

Flexibiliteit 

 

OPLEIDING EN/OF WERK- EN DENKNIVEAU 

HBO kennis en heeft de capaciteiten en de mogelijkheden om zich blijvend te 

ontwikkelen en/of te scholen op officesystemen en de interesse om op de hoogte blijven 

van professionele en technische ontwikkelingen. Is in ieder geval expert in Excel. 

 

 

 

Naam medewerker 

 

Datum ontvangst functieprofiel 

 

Handtekening akkoord 

 

 

 

 

 

 

 


