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Voor ons kantoor in Schiedam zijn wij op zoek naar een betrokken

Management - assistent (e)  
Groei, innovatie, duurzaamheid 

Wij zijn Klasmann-Deilmann. Ons team met +1.000 medewerkers wereldwijd genereert een jaaromzet van +275  

miljoen euro in +100 afzetmarkten. Wij staan voor de kwaliteit, innovatie en duurzaamheid van een wereldmarkt-

leider. Onze groeimedia zorgen voor groei voor miljarden planten en zorgen zo voor de gezonde voeding van de 

groeiende wereldbevolking. Voor onze visie op een groene planeet zijn we op zoek naar de optimale versterking. 

Wat ga je doen? 

– Ondersteuning van het management bij de verwerking en coördinatie van operationele en    strategische taken

– Ondersteuning bij het uitwerken van business cases en analyses

– Voorbereiden van documenten en presentaties

– Uitvoering van speciale taken

– Verzorgen van agendabeheer

– Bewaken van actiepunten en deadlines en proactief signaleren wanneer knelpunten zich voordoen

Ben jij die positieve en betrokken collega die we zoeken?

– Je bent collegiaal en hebt een open energieke en toegankelijke uitstraling

– Je bent communicatief vaardig, flexibel en initiatiefrijk

– Je bent een goed organisatietalent en kan goed zelfstandig en in teamverband werken

– Je beheerst de verschillende programma’s van Microsoft Office

– Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Wat bieden wij jou?

– De mogelijkheid tot het volgen van een opleiding bij Inholland

– Een fulltime dienstverband met een marktconform salaris, exclusief 8% vakantiegeld

– Een zelfstandige functie

– Een stabiele werkgever die met je meedenk

Solliciteer nu

Wil je met frisse impulsen het verschil maken, dan ben je bij ons aan het juiste adres.  We kijken uit naar je sollicitatie!

Stuur je C.V. en gemotiveerde sollicitatiebrief naar: rene.tamboer@klasmann-deilmann.com


