V A C AT U R E D I R E C T I E A S S I S T E N T

Wat houdt de functie in?

In de rol van Directie Assistent heb je een
gevarieerd takenpakket, waaronder het organiseren van exclusieve events en het coördineren
van interne werkzaamheden. Je hebt met alle
afdelingen contact en bent betrokken bij het
algehele beleid van de onderneming. Je ondersteunt de twee directieleden op zowel inhoudelijk
als organisatorisch gebied. Denk hierbij aan de
planning, agendabeheer, werkvoorbereiding en
communicatie. Je bent het verlengstuk van de
Directie op het gebied van de interne en externe
communicatie. Je bent daarbij in staat initiatief
te nemen om knelpunten aan te pakken en je
fungeert als intermediair tussen de Directie,
interne medewerkers en derden. Daarnaast ben
je verantwoordelijk voor de receptie, facilitaire
zaken en de organisatie van onze events.

Deze functie vereist van jou:

- HBO werk- en denkniveau;
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie;
- Je beschikt over probleemoplossend vermogen,
je bent flexibel, integer, accuraat en hebt een
proactieve houding.
- Een kei in plannen en organiseren;
- Bovengemiddelde kennis van MS Office
(Outlook, Word, Excel en Powerpoint);
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift;
- Representatief voorkomen.

Ons aanbod

- Een leuke baan in een dynamische
werkomgeving (zie ook www.itgcompanies.nl)
- Dienstverband voor 40 uur, 36 uur is
bespreekbaar
- Startdatum in overleg (bij voorkeur z.s.m.)
- Salaris conform de CAO, indeling afhankelijk van
leeftijd en ervaring
- 25 vakantiedagen, vakantiegeld, reiskostenvergoeding, pensioenopbouw en aanvullende
personeelsvoordelen;
- Standplaats ’s-Hertogenbosch;
- Eigen inbreng en verantwoordelijkheden;
- Gezamenlijke vrijdagmiddaglunch;
- Je werkt in een professionele werkomgeving
waar we kwaliteit hoog in het vaandel dragen,
met een informele bedrijfscultuur

Typisch ITG
De International Travel Group in ’s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische en actieve reisorganisaties van Nederland.
De wereld is ons werkterrein en het is onze passie om reizigers onvergetelijke ervaringen te bieden. Onze collega’s richten zich in alle
processen volledig op ‘customer intimacy’ en streven naar 100% klanttevredenheid. Het hoge kennisniveau en het continue
streven de reiziger te ontzorgen staan centraal. Jij kunt nu deel uitmaken van deze energieke wereld.

Reageren
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande vacature en spreekt het je aan om in de reiswereld te werken?
Stuur dan je motivatiebrief en cv naar sollicitatie@itgcompanies.nl.

