
Officemanager met projectervaring
(part-time 16-20 uur)

Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een landbouwgebied van ongeveer 650 hectare 

dat natuurvriendelijk boeren topprioriteit geeft. Duurzame landbouw die hand 

in hand gaat met recreatie en vitale natuur. Het Buijtenland van Rhoon ligt op  

de rand van Rotterdam in de gemeente Albrandswaard. 

Komende jaren maken wij werk van de realisatie van het streefbeeld  

Buijtenland van Rhoon dat de betrokkenen overeen zijn gekomen met de  

provincie Zuid-Holland. Hiervoor is een gebiedscoöperatie opgericht waarin 

boeren, recreatieondernemers en natuurorganisaties samenwerken met 

 omliggende gemeenten. Dit is een in Nederland uniek experiment. 

Wat houden de werkzaamheden in?

Als officemanager ben je het visitekaartje van de organisatie en het organisa-

tie-en communicatietalent! Je bent verantwoordelijk voor de administratieve en 

communicatieve ondersteuning van de organisatie. Denk aan bijvoorbeeld on-

dersteuning programmamanager, bestuur en ledenvergadering, notuleren van 

vergaderingen, het verwerken van de vragen uit de info-emailboxen, het schrij-

ven en plaatsen van content, contractbeheer en het opstellen van korte notities 

voor bestuur. Ook regel je de facilitaire ondersteuning. 

Werkplek is het kantoor De Vlakkenburg, Essendijk 24 in Rhoon.



Wie zoeken wij?

• Je hebt ruime ervaring als management en project/programma ondersteu-

ner en bent gewend als spin in het web te functioneren.

• Je hebt een relevante opleiding op MBO+/HBO niveau op het gebied van 

project secretaris/office management of vergelijkbaar. 

• Je hebt een vlotte pen.

• Je hebt aantoonbare affiniteit met natuur, landbouw en recreatie.

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en staat stevig in je 

schoenen.

• Je bent resultaatgericht, hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent dienstver-

lenend en stressbestendig, en kan goed plannen en organiseren. 

• Je kunt zelfstandig aan de slag en weet je rol ook te pakken in een team.

Wat bieden wij? 

Een contract voor 1 jaar parttime (16-20 uur) met uitzicht op een vast  

dienstverband. Salariëring bedraagt max. € 3.500,- bij een fulltime dienstver-

band en is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Voor vragen over de functie-inhoud kun je contact opnemen met de directeur, 

Anja Jongejan, via e-mail info@buijtenland-van-rhoon.nl of via  telefoonnummer 

06-12961770.

We ontvangen graag vóór 24 februari 2020 een CV en motivatiebrief.  


