
 

 

Wij zijn op zoek naar een (Junior) Office Manager 

(32-40 uur per week) 

Novilo is sterk aan het uitbreiden. We zijn in de afgelopen vijf jaar 

gegroeid van één man met een droom naar een professioneel team 

van twintig collega’s. Wij zijn per direct op zoek naar een (Junior) 

Office Manager die de mogelijkheid heeft om door te groeien naar de 

functie van Officemanager en die op korte termijn beschikbaar is. 

Standplaats is Utrecht, een interne opleiding zal deels plaatsvinden in 

Venlo. 

Over Novilo 

In 2007 werd Novilo opgericht door Tijl Koenderink; hij startte met een opleiding voor leerkrachten. In 

tien jaar tijd  is Novilo uitgegroeid naar hét opleidingsinstituut op het gebied van meer- en 

hoogbegaafdheid in Nederland (www.novilo.nl). We geven opleidingen, begeleiden scholen, besturen en 

samenwerkingsverbanden in het basis- en voortgezet onderwijs.  

 

Alle medewerkers van Novilo hebben praktijkervaring opgedaan met onderwijs en/of talentonderwijs. 

De medewerkers delen naast ervaring een liefde voor onderwijs en een sterke wens om ook voor het 

cognitief getalenteerde kind passend onderwijs te kunnen realiseren. 

Onze visie: Novilo heeft een maatschappij voor ogen waarin cognitief getalenteerde kinderen 

begeleid worden om optimaal tot hun recht komen. 

Onze missie:  Novilo begeleidt samenwerkingsverbanden, besturen, scholen, leerkrachten & 

begeleiders en ouders om het cognitief getalenteerde kind tot zijn recht te laten komen en goed 

in zijn vel te laten zitten. 

Onze waarden: Wij zijn bevlogen, oprecht en authentiek. Onze producten kenmerken zich door 

toepasbaarheid en best practises. Onze werkwijze is dynamisch en praktisch. 

Is dit jouw baan? Wat wij vragen:  

● Je kunt autonoom werken; 

● Je maakt graag deel uit van een bedrijf waar collega’s een warme band met elkaar hebben; 

● Je hebt de drive om jezelf constant te ontwikkelen en opnieuw uit te vinden; 

● Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 

● Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 

● Je bent een echte teamplayer terwijl je ook zelfstandig goed functioneert; 
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● Je bent iemand die snel kan schakelen, goed prioriteiten kan stellen en bent stressbestendig; 

● Je bent assertief, toont initiatief en steekt graag de handen uit de mouwen; 

● Je gaat accuraat en punctueel te werk; 

● Je bent zeer klantgericht en kunt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie; 

● Je hebt een goede beheersing van spreadsheet- en tekstverwerkingsprogramma’s (Google Docs, 

Google Spreadsheets); 

● Ervaring met Wordpress websites is een pré;  

● Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

Wat ga je doen?  

● Zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren van diverse administratieve 

werkzaamheden 

● Controleren van formulieren 

● Afhandelen telefoonverkeer 

● Invullen data in diverse rapportages 

● Gestructureerd en accuraat verwerken van documentatie 

● Archiveren 

● Agendabeheer 

● Postdistributie 

● Planning 

● Verantwoording afleggen en rapporteren aan (Senior) Office manager 

● Het uitvoeren van (complexe) ondersteunende werkzaamheden 

● Fungeren als aanspreekpunt voor facilitair  beheer, automatisering en huisvesting 

 

We bieden jou: 

● Een uitdagende baan voor 32-40 uur per week in een sterk ontwikkelingsgerichte organisatie; 

● Een informele werksfeer in een team met bevlogen collega’s; 

● Uitgebreide opleidings- en scholingsmogelijkheden; 

● Goede arbeidsvoorwaarden; 

● Doorgroeimogelijkheid naar Officemanager. 

 



 

De procedure: 

Tot 14 oktober 2017 kun je je CV en motivatie mailen naar: judith@novilo.nl  

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via info@novilo.nl of 088-208 0800. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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