
  Vakantiebaan als  

Team assistent 

Weesp | 4-5 dagen per week | uitzicht op vast  
€ 11 - € 12 bruto per uur 

 

 

Als Team assistent ondersteun je bij alle operationele 
zaken die spelen op kantoor, van de telefoon aannemen tot 
de uren projectmatig bijhouden in het systeem en overige 
administratie. Je werkt voornamelijk samen met de andere 
teamassistente en met de planning en projectmanagers.  

Wat heb je nodig: 

Je bent daadkrachtig, iemand die goed kan samenwerken 
en duidelijk communiceert. Verder ben je: 

 Representatief 
 Administratief vaardig 
 Bekend met Word, Excel en Outlook 
 Wellicht heb je al gewerkt in een computersysteem 

om gegevens op te zoeken of te verwerken 
 Nederlands vaardig in woord en geschrift 
 Engelse of Duitse taalvaardigheid is ook handig 

Het kantoor waar je komt te werken is in Weesp, het is dan 
ook handig als je hier in de regio woont. 

Werk je hier met veel plezier en ben je na de 
schoolvakantie ook beschikbaar? Wellicht dat je dan hier 
in vaste dienst komt! 

Het bedrijf begeleid en helpt mensen die schade hebben 
door brand, wateroverlast of een explosie. De 
gespecialiseerde teams begeleiden deze mensen en 
helpen bij het herstellen, reinigen, opruimen of tijdelijk 
opslaan en verhuizen van (beschadigde) goederen. 

 



Wij bieden jou… 

…de gelegenheid om deel uit te maken van een geweldig 
team: samen creëren wij een goede werksfeer. Wij houden 
onze normen en waarden hoog in het vaandel.  

…een salaris conform de CAO en op basis van je leeftijd en 
ervaring, tussen de €1900 en €2100 bruto per maand. 

…bijkomende reservering opbouw en vakantiegeld. 

 

Spreekt de bovenstaande vacature je aan en voldoe je 
aan het omschreven profiel?  

Reageer dan snel via het contactformulier of stuur je CV 
naar info@alwaysaction.nl 

Vragen? Neem gerust contact op met onze vestiging via 
0294-432626 of info@alwaysaction.nl 

Over ons - Always Action Uitzendbureau bemiddelt zowel 
in fulltime als parttimefuncties, in vast en tijdelijk 
dienstverband. Wij zijn er voor werkzoekenden en 
werkgevers uit Weesp en omgeving en richten ons primair 
op de administratieve, technische en industriële sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breedstraat 1, 1381 BX Weesp 
+31 (0)294 43 26 26|info@alwaysaction.nl  


