
Ben jij de office manager die ons laat floreren? 

Hallo, organisatorisch wonder! Kun jij ervoor zorgen dat bij ons op kantoor alles vlekkeloos verloopt? 

Dan hebben we een mooie vacature voor je, als parttime office manager bij Merk Fryslân, 

organisatie voor bestemmingsmanagement en marketing van Friesland. Ons kantoor zit in 

Leeuwarden en van daaruit zetten wij Friesland in binnen- en buitenland op de kaart als een 

prachtige provincie vol recreatieve en zakelijke mogelijkheden.  

Zonder jou loopt de boel in het honderd 

Bij ons is het iedere dag een dynamisch en gezellig komen en gaan van collega’s die campagnes 

bedenken, tientallen websites en social mediakanalen beheren, contacten onderhouden met de pers 

en toeristische organisaties, en nog vele andere ballen in de lucht houden. Dat kunnen we dankzij 

jouw inspanningen: jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes verloopt, zodat wij ons volledig kunnen 

focussen op ons werk. Dat betekent dat jij je onder andere bezighoudt met het: 

• beantwoorden en afhandelen van telefoontjes, mail en post; 

• inkopen van al onze (kantoor)benodigdheden; 

• organiseren van teamuitjes, vergaderlunches en cadeautjes voor jarige, zieke of zwangere 

collega’s; 

• ondersteunen van de directiesecretaresse en helpen met de organisatie van beurzen en 

congressen; 

• bedenken en doorvoeren van efficiëntere processen. 

Jij regelt, organiseert en communiceert als de beste 

We kunnen rustig stellen dat overzicht houden een van jouw kernkwaliteiten is. Als iedereen hier 

druk in de weer is met deadlines en mooie dingen maken, raak jij niet van slag. Je gaat rustig door, 

ziet wat er geregeld moet worden en moeiteloos breng je hier prioriteit in aan. Je bent een stabiel 

baken in de zee van creatieve processen. Dankzij jouw adequate manier van werken hebben wij alles 

wat we nodig hebben om het beste uit onszelf te halen.  

Als jij ook nog het onderstaande lijstje kunt afvinken, worden we helemaal gelukkig van jou. 

• Minimaal mbo werk- en denkniveau. Je werkt echter met veel hbo- en hoger opgeleiden, dus 

daarbij moet je je wel prettig voelen. 

• Ruime ervaring met MS Office software (Excel, Outlook, Word, Powerpoint). 

• Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands én Engels. 

Wat bieden we jou in ruil voor al je inspanningen? 

We hebben een fijne baan voor je, voor 24 tot 32 uur per week, in een betrokken en enthousiast 

team. En mooie verhalen voor op feestjes, want we zijn een creatief en ondernemend bedrijf waar 

altijd reuring is. En verder krijg je ook nog: 

• een bruto maandsalaris dat ligt tussen de € 2.250 en € 2.950, afhankelijk van je leeftijd en 

ervaring 

• 8% vakantiegeld 

• een goede pensioenregeling 

• 25 vakantiedagen, op basis van een fulltime dienstverband 

• de mogelijkheid om een deel van je tijd thuis te werken 

• volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door een cursus of training te 

volgen 



Wie is je nieuwe werkgever? 

Merk Fryslân is de bestemmingsmanagement-organisatie voor de Provincie Fryslân. Door het jaar 

heen verspreiden we particuliere en zakelijke toeristen zo goed mogelijk over de provincie. 

Daarnaast promoten wij Friesland, de Waddeneilanden en het UNESCO Waddengebied. Ons doel? 

Positieve sociale, ecologische en economische impact creëren, die leidt tot een zo hoog mogelijke 

kwaliteit van leven voor de inwoners, een optimale bezoekerservaring voor toeristen, en kansen en 

mogelijkheden voor ondernemers en werknemers.  

Ja, ben je eruit? Word jij onze nieuwe office manager? 

Solliciteer dan direct, door een mail te sturen naar onze directiesecretaresse Elise van Haver: 

elise@merkfryslan.nl We zijn vooral benieuwd naar je motivatie en of je voldoet aan de 

competenties die we in de vacaturetekst hebben genoemd.  

Wil je eerst nog wat meer informatie? Dan mag je ook bellen met Elise, op 058 – 233 07 40. Zij geeft 

je graag antwoord op al je vragen. 

 

Wacht niet te lang, want zodra we onze droom-kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature.  
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