
 

 

Aluverre Gevelbouw is een toonaangevend familiebedrijf in de gevelbouw, waar het onmogelijke direct 
wordt uitgevoerd en alleen het verwezenlijken van wonderen iets langer duurt. Vanwege de jarenlange 
ervaring is het voor Aluverre Gevelbouw een uitdaging om projecten uit te voeren die kennis, durf, passie 
en exclusiviteit bevatten. 
 
Vanwege groei gaan wij ons team uitbreiden en zijn wij op zoek naar een: 
 
Managementassistent (32-40 uur m/v) 
 
Door middel van goed communiceren, organiseren en coördineren ondersteun je het management in de 
dagelijkse werkzaamheden. Ben jij in staat  hoofd- van bijzaken te onderscheiden, waarbij je kritische vragen 
durft te stellen? Is discretie voor jou vanzelfsprekend en kunnen wij op jou vertrouwen? Dan maken wij 
graag kennis met jou! 
 
Als managementassistent ben je werkelijk onmisbaar voor het hele team. Je bent een duizendpoot en bent 
voor tal van zaken verantwoordelijk  (regelt tal van zaken) zoals het agendabeheer, vergaderingen, interne 
en externe communicatie, evenementen, social media en onze website. Je bent een organisatie talent en 
zorgt voor de juiste prioriteiten binnen het grotere geheel en let daarbij scherp op deadlines, zowel die van 
jezelf als die van de managementteamleden. Waar je kunt, neem je werkzaamheden van je collega’s  over. 
Een pro-actieve houding, flexibiliteit, accuratesse, stressbestendigheid, uitstekende communicatieve 
vaardigheden in woord en schrift staan dan ook bovenaan je cv.  
 
Als managementassistente beschik je over: 
 HBO werk- en denkniveau  
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden  
 Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie 
 Perfecte beheersing van de Nederlandse taal 
 Goede beheersing van softwareprogramma’s 
 Kennis/ ervaring en affiniteit met social media en marketing heeft een pré  
 Zowel zelfstandig als een teamplayer 
 Pro-actieve houding 
 Hart voor de zaak 

 
Wat bieden wij jou: 
 Een goed en marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Vertrouwen en  zelfstandigheid 
 Kansen om je zelf verder te ontwikkelen 
 Werkplezier met een hecht team 
 Een dynamische omgeving en groeiend familiebedrijf 

 
Procedure: 
Herken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! 
Stuur jouw sollicitatiebrief met CV per post naar: Aluverre Gevelbouw, t.a.v. Nicole Smit, Kade 48, 3371 EP 
te Hardinxveld-Giessendam of per mail naar: nicole@aluverre.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Meer informatie over onze organisatie vind je op 
www.aluverre.nl. 

 


