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Ervaren Office Assistent gezocht (24-30 uur per week) - Per direct! 

The Entertainment Factory (TEF) zoekt per direct een ervaren en flexibele office 
assistant. TEF is een event- en marketingbedrijf bestaand uit de divisies TEF Strategy & 
Concepts, TEF Studio & AV en TEF Video & Animation. Wij bedienen een zeer gevarieerd 
klantportfolio, waar grote bedrijven net zo goed als het MKB in vertegenwoordigd zijn. 
Porsche, Ajax, ING en Allianz, maar ook bedrijven als Dolmans, Gimeg, BME Group of het 
PGB Pensioenfonds. 
 
In de afgelopen periode hebben we een bijzonder succesvolle transformatie doorgevoerd 
waarbij we nieuwe (online) dienstverlening en nieuwe businessmodellen hebben 
geïntroduceerd. Resultaat: een verdubbeling van het aantal klanten. We’re booming! 
 
Vanwege deze spectaculaire groei zijn we op zoek naar een office assistant die door 
relevante werkervaring probleemloos en ook per direct in kan stappen bij TEF. Wij 
hebben snel behoefte aan ondersteuning, omdat de nieuwe online producten- en 
diensten binnenkort weer zullen worden aangevuld met onze succesvolle offline event 
activiteiten.  
 
Ben jij op je best bij een hoge mate van zelfstandigheid in je functioneren? Haal jij je 
voldoening uit het optimaal faciliteren van mensen en processen? Is flexibiliteit een van 
je sterkste punten? Dan hebben wij de ideale baan voor jou.  
  
Pro-activiteit 
We hebben een jong team en zoeken een ervaren professional die proactief werkt en zich 
staande weet te houden in een dynamische omgeving. Je voert niet alleen secuur uit, je 
ziet ook zelf waar dingen opgepakt of verbeterd moeten worden. Je denkt mee. Dat zie je 
als een vanzelfsprekendheid.  
Je bent in staat om snel tot de kern te komen in woord en geschrift en je vormt van 
nature vaak de olie in de machine. Het ontzorgen van de mensen voor wie je werkt en 
het aanbrengen van structuur vind je belangrijk. Als spil tussen concept en uitvoering 
zorg je ervoor dat alles gewoon goed geregeld is.  
 
Flexibiliteit 
Bij TEF is flexibiliteit een two-way-street. We verwachten grote flexibiliteit van het team, 
maar wij stellen ons graag ook zelf flexibel op naar onze medewerkers. Voor ons en voor 
jou bestaat 9-to-5 eigenlijk niet. Er wordt gedaan wat er gedaan moet worden en 
wannéér het gedaan moet worden. Afspraken nakomen of problemen oplossen is helaas 
niet iets dat alleen maar tijdens kantooruren kan. Maar we zijn als TEF ook altijd bezig 
met een gezonde verhouding tussen werk en privé en geven je daartoe alle ruimte. 
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Je toekomstige takenpakket bestaat onder andere uit: 
• Meedenken tijdens het creatieve proces en vervolgens de resultaten uitwerken in 

verslagen. 
• Presentaties voor en recaps van meetings (intern of extern) maken. 
• Organiseren en verslaglegging van vergaderingen, externe overleggen en 

bijeenkomsten. 
• Verzamelen en verwerken van de juiste informatie voor afspraken, vergaderingen 

en bijeenkomsten; 
• Verzamelen van informatie en deze verwerken tot rapportages en presentaties; 
• Verzorgen van uitgaande correspondentie. 
• Beheren van agenda’s, bewaken van de voortgang van afspraken en acties; 
• De spil zijn tussen alle 3 de divisies  

 
Dit neem je mee: 

• Drie tot vijf jaar relevante werkervaring in een marketing- of communicatiefunctie 
(of als office assistant) 

• Goede communicatieve vaardigheden 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
• Uitstekende beheersing van MS Office. 
• ICT-ervaring waarmee je je snel nieuwe systemen eigen maakt 
• Ervaring met organiseren van meetings en bij voorkeur ook (kleinschalige) 

evenementen; 
• Je herkent jezelf in de volgende competenties: ondernemend, resultaatgericht, 

klantvriendelijk, zelfstandig, integer, humor, stressbestendig en groot 
verantwoordelijkheidsgevoel.  

• Kandidaten die op (relatief) korte afstand van ons kantoor te IJsselstein wonen 
hebben een duidelijke pré. 

 
 Dit heeft TEF je te bieden: 

• Een inspirerende en samenwerkingsgerichte werkomgeving met fantastisch 
klantportfolio; 

• Een goed salaris, inclusief vakantiegeld. 
• Ruime mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. 
• Daarnaast bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
• Echt hele leuke collega’s. 

 

Spreekt dit je aan? Stuur dan een CV met pasfoto op met daarbij een korte motivatie 
waarin je in ongeveer 30 woorden uitlegt waarom jij de ideale office assistant 
(regeltijger) bent voor TEF naar: 

Info@tef-nl.com  

Solliciteren kan tot en met 30 April 2021 

 

NB Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

 


