
 

 

 

 

 

De meest veelzijdige positie binnen ons bedrijf is vrijgekomen en wij zijn op zoek 

naar een enthousiaste gedreven én precies werkende professional om deze op te vullen. Je gaat 

onderdeel uitmaken van ons jonge dynamische team dat elke dag hard werkt om samen resultaten 

neer te zetten. We breiden ons team graag uit met een  

Officemanager 
veelzijdige positie in een jong dynamisch team 

Wat houdt de functie in? 

Als officemanager ondersteun je ons bedrijf in brede zin! Je bent het eerste aanspreekpunt van ons 

bedrijf en ontvangt gasten, beantwoordt telefoontjes en beheert de mailbox. Daarnaast ondersteun 

je het MT door bijvoorbeeld presentaties voor te bereiden en te notuleren tijdens overleggen. Je 

onderhoudt de website en de socials. Je doet ook bestellingen voor kantoorartikelen en de kantine. 

Je verwerkt transportbonnen. Je vervult HR gerelateerde taken. Kortom, van alles wat! 

Wat voor iemand zoeken we? 

Deze functie past goed bij iemand die blij wordt van een dynamische werkomgeving en die houdt van 

afwisseling. Je gaat graag met mensen om, communiceert prettig, kunt goed samenwerken en vindt 

het leuk om te regelen, te organiseren en te ontzorgen. 

Tegelijkertijd ben je precies en gedreven om je werk goed te doen. Een bijzondere combinatie van 

eigenschappen waarvan wij denken dat deze samen kan gaan! 

Wie zijn wij? 

Preco is totaalleverancier van prefab betonelementen. De productielocatie in Apeldoorn is uitgerust 

met de modernste technieken en een ultramoderne betoncentrale. De betonelementen die wij 

produceren worden onder meer ingezet in utiliteits- en woningbouwprojecten.  

Het bedrijf staat onder dagelijkse leiding van een algemeen directeur, een commercieel directeur en 

een operationeel manager. Gezamenlijk sturen zij ruim 100 mensen aan die werken in engineering, 

werkvoorbereiding, productie en staf. Je werkt nauw samen met je collega’s van Finance en HR en 

rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. 

Wat vragen we? 

- MBO werk- en denkniveau; 

Wat bieden we je? 

- Een dynamische werkomgeving in een jong team; 

- Een marktconform salaris; 

- Een fulltime functie. We staan ook open voor parttime.  

Contact 

Heb je vragen over deze vacature, dan nodigen we je uit deze te stellen aan Cindy van Son, 06 

39628783. Wil je solliciteren dan kan dat via hr@preco.nl. We zien je sollicitatie graag tegemoet! 
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