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Functie Administratief medewerker ( m/v) 
 
Oké Groep is een familiebedrijf actief in: Sloopwerken, Milieutechniek, Vastgoedonderhoud, Schoonmaak en 
Calamiteiten dienstverlening. Onze organisatie is volop in beweging en verandert van een traditionele 
dienstverlener naar een organisatie die gespecialiseerde oplossingen biedt.  
 
Vanwege de enorme groei van Oké Vastgoedservice zijn wij per direct op zoek naar een administratieve 
duizendpoot.  
Ben jij het administratieve talent die iedere opdracht vol enthousiasme oppakt? Ben jij daarnaast op zoek naar 
een baan bij een jonge en dynamische organisatie, waar jij je administratieve skills kan inzetten?   
Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar een fulltime front office medewerker! 
 
Jij: 

• Coördineert de Info mail, archiveert en maakt afspraken met klanten en bewoners; 

• Denkt proactief mee in verbetertrajecten voor het optimaliseren van interne processen; 

• Bent het eerste aanspreekpunt voor de afdeling zowel telefonisch als fysiek; 

• Beheert alle dossiers en overige documenten, procedures e.d.; 

• Bent de (secretarieel) ondersteuning van de bedrijfsleider, uitvoerders en werkvoorbereiding; 

• Zorgt bij afwezigheid van de werkvoorbereiding het aanmaken van projecten. 

Wij: 

• Bouwen samen met jou vooruit aan de toekomst!; 

• Weten dat onze mensen iedere dag het verschil maken en zijn daar trots op; 

• Zijn een gedreven en daadkrachtig bedrijf dat werkt aan toonaangevende objecten in Nederland; 

• Hebben een hecht team van enthousiaste, professionele hardwerkende collega’s; 

• Bieden jou een ‘tweede thuis’, een levendige werkkring én gaan dankbaar met jouw expertise om; 

• Hebben opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers hoog in het vaandel staan. 
 
Functie eisen:  

• MBO opleiding administratie; 

• Minimale werkervaring 3 jaar in vergelijkbare functie; 

• Goede communicatieve vaardigheden ; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Goede kennis van Microsoft Office pakketten; 

• Analytisch en nauwkeurig; 

• Verzorgd en representatief / zakelijke kledij. 
 
Wat bieden wij jou: 
Een fulltime job bij Oké Vastgoedservice! Een gezond bedrijf met oog voor de mens, korte (communicatie)lijnen 
en een goede naam en positie in de markt.  
Zowel onze sectoren als organisatie laten de laatste en komende jaren een sterke groei en ontwikkeling zien, 
waardoor er ook ruimte is voor jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die ontwikkeling 
ondersteunen we dan ook graag.  
 
Onze arbeidsvoorwaarden en salarissen zijn marktconform en met 25 vakantiedagen heb je de mogelijkheid om 
een goede balans tussen werk en privé te vinden.  
 
Bij Oké Groep werken we samen en met passie aan een optimale beleving en dat doen we op een respectvolle en 
ter zake kundige manier. Deze kernwaarden zal je terugzien in hoe men met elkaar omgaat en wil gaan; tijdens 
het werk, maar ook tijdens bedrijfsbijeenkomsten, -uitjes e.d. Daarnaast kom je straks te werken in een recent 
fors uitgebreide en vernieuwde kantoorfaciliteit. 
 
Heb je vragen over de vacature of wil je een gesprek aanvragen? Mail dan naar: HR@okebv.nl of neem 
telefonische contact met ons op via 020 – 600 73 07 ( optie 1 )  
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