
 
KNOWLEDGE – HELPFUL – OPTIMISM – FUN 

VACATURE OFFICE MANAGER 
 

Datum:  12-06-2020 

 

Werkomschrijving 

Sea Level is op zoek naar een vlotte, optimistische, energieke en gastvrije office manager. 
We vinden het belangrijk dat je vrolijk aanwezig bent voor het team zodat collega’s makkelijk 
op je af stappen met hun vragen (en andersom ook natuurlijk). Wat zou het mooi zijn als je 
een nauwkeurige regelaar bent die deels zelfstandig werkt (bijv. de facturatie) en deels met 
ons samenwerkt op gebied van de organisatie, personeelszaken, administratie en facilitaire 
zaken. Administratieve zaken gaan in samenwerking met een externe 
boekhouder/accountant. Een typische multi-tasker die ook nog oog heeft voor het netjes/ 
opgeruimd houden van het kantoor (schoonmaak wordt door een bedrijf verzorgd). 

 

Over Sea Level 

Sea Level (Amsterdam) bestaat ruim 20 jaar en is opgericht door Bastiën en Jeroen. Sea 
Level is een scheepsbouwkundig ingenieursbureau, actief in de superjachtbouw en snel 
varende werkboten. We verlenen onze diensten aan de grote jachtwerven in Nederland, 
jachtontwerpers en eigenaarsvertegenwoordigers. We zijn gespecialiseerd in het technisch 
haalbaar maken van superjachtontwerpen (er wordt veel gerekend en getekend) en we 
maken totaal ontwerpen voor snel varende werkboten. Onze branche is internationaal, we 
hebben collega’s werken die uit het buitenland komen, er wordt dus ook wel Engels 
gesproken in het kantoor en soms met klanten. Onderling overleg gaat gewoon in het 
Nederlands. Ons team bestaat uit technische mensen, sommigen net afgestudeerd en 
sommigen al lange tijd bij ons. Een groeiende club van ca. 12 mensen in een informele sfeer. 

Zou je het leuk vinden om bij ons te komen werken en ben je beschikbaar voor ca. 24 uur in 
de week? Wil je mij dan een mailtje sturen, samen met je CV? 

Kan je in je motivatiebrief alvast iets vertellen over je kennis/ ervaring op gebied van: 

- Secretariële zaken 
- Personeelszaken, salarisadministratie… 
- Arbo-zaken 

Mogelijke start: eind augustus, begin september 2020 

Kijk nog even naar het uitgebreide functieprofiel op de volgende pagina’s 

We horen graag van je! 

Jeroen van der Knaap: jk@sealevel.nl | 06 51 24 93 92 

managing director & partner 

www.sealevel.nl 

 

mailto:jk@sealevel.nl
http://www.sealevel.nl/
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Datum: juni, 2020 

 
OFFICE MANAGER (Amsterdam) 
 
Doel: 
Zorgt ervoor dat het kantoor goed draait. De office manager ondersteunt  directieleden en 
collega’s. Is direct aanspreekpunt voor personeelszaken, tevens is de office manager 
verantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning van de organisatie. Daarnaast 
verantwoordelijk voor een optimale bereikbaarheid, een vriendelijke en efficiënte opvang van 
zowel telefonische berichten als bezoekende gasten en de interne tevredenheid. 

Opleidingsniveau : afgeronde relevante mbo niveau 
Kennis : Software kennis van: 

- Word 
- Excel 
- Outlook 

: Kennis van boekhoudkundige en bedrijfskundige termen 
Talen : Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels 
Competenties • teamspeler 

• stressbestendig 
• professionele expertise 
• probleemoplossing vermogen 
• planning en organisatie 
• communicatievaardigheden 
• accuraat 
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Activiteit Omschrijving en ‘key performance indicators’ 
  
Secretariële ondersteuning:  Neemt inkomende telefoongesprekken aan en handelt deze zo veel 

mogelijk zelfstandig af. Is verantwoordelijk voor agendabeheer, verzorgt 
de archivering van documenten zowel op papier als digitaal, 
postbehandeling, het boeken van reizen, organiseren van bedrijfsuitjes, 
verzorgen interne mededelingen e.d. 

Ontvangt gasten, fungeert als gastvrouw.  

Facilitaire zaken: Is verantwoordelijk voor de inrichting van het kantoor. Regelt de interne 
verhuizingen en richt de nieuwe werkplekken voor nieuwe collega’s in. 
Houdt de (kantoorartikelen) voorraden bij en bestelt c.q. koopt nieuw 
materiaal.  

Organisatie: Up to date houden van interne bedrijfsprocessen (personeelsdossiers 
etc.) en eventueel verbeteren van huidige processen. Eerste 
aanspreekpunt voor collega’s en diverse relaties. Bereidt zaken voor ter 
ondersteuning van de boekhouding. Verzorgt de facturatie richting de 
opdrachtgevers inclusief de herinneringen. 
Doet betalingen van goedgekeurde facturen. 

HR & salarisadministratie: Regelt alle zaken rondom indienst- en uitdiensttredingen. 
Communiceert maandelijks alle personeels- salariswijzigingen met de 
salarisadministrateur.  

Verzorgt de ziekmeldingen richting arbodienst en 
verzekeringsmaatschappij (direct contactpersoon), daarnaast wordt er 
voor een gedegen verzuimdossier gezorgd. Beantwoordt de HR 
gerelateerde vragen van de collega’s. Is verantwoordelijk voor de 
werving- en selectieprocedure en algemeen HR-beleid 

 

Heb je interesse en past deze baanomschrijving bij jou? 

Stuur dan een e-mail naar Jeroen: jk@sealevel.nl 

We zullen snel contact met je opnemen. 

www.sealevel.nl 
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