
 
Vacature Officemanager Technicampus 
 
De Technicampus Stedendriehoek BV in Deventer zoekt voor 32 uur per week een Officemanager. Het betreft 
een uitdagende en gevarieerde functie met uitzicht op een vast dienstverband.  
 
De functie 
In deze zelfstandige en dynamische functie ben je een belangrijke ondersteuning voor de directeur van de 
Technicampus en het MT. Actief en inhoudelijk meedenken is voor jou vanzelfsprekend. Binnen de 
Technicampus werken een aantal partners samen op het snijvlak van bedrijfsleven, onderwijs en overheid en jij 
bent ons centrale aanspreekpunt. Het is een echte hands on functie in ontwikkeling. Onze website en social 
media zijn belangrijke communicatie-, voorlichtings- en wervingskanalen. Je past de website aan en plaatst 
berichten op onze social media. Inhoudelijke kennis van deze media en Office applicaties is een pré.  
De Technicampus is voortdurend in beweging. Hierdoor raak je mogelijk betrokken bij onderwerpen die minder tot 
je expertise horen. Geen probleem! Wat wij vragen is de bereidheid om je daarin te ontwikkelen en daarom past 
‘learning on the job’ goed bij jou. We zijn op zoek naar een collega die breed inzetbaar is en vanuit een centrale 
rol een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de Technicampus. Dienstverlening en kwaliteit staan 
bij jou hoog in het vaandel en je schuwt het onbekende niet.  
 
Wat ga je doen?  

• Je bent aanspreekpunt voor de Technicampus en fungeert als spil  

• Ondersteuning directeur en MT 

• Ontvangen en begeleiden van bezoek  

• Organiseren, voorbereiden, notuleren en acties bewaken van vergaderingen en besprekingen 

• Voorbereiden, plannen en organiseren van bijeenkomsten 

• Ondersteuning bij projecten en algemene administratieve ondersteuning 

• Ondersteuning bij subsidieaanvragen 

• Contact onderhouden met in- en externe relaties  

• Facilitaire zaken regelen en deels zelf uitvoeren 

• Actieve rol bij marketing en in- en externe communicatie 

Wat vragen we van je?  
Wij zoeken iemand met een HBO werk- en denkniveau, een relevante opleiding en enige jaren ervaring in een 
soortgelijke functie. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en hebt affiniteit met onze doelgroep en techniek. 
Je hebt ervaring met het voorbereiden en notuleren van besprekingen en hebt kennis van en ervaring met 
besluitvormingsprocessen en tegengestelde belangen op strategisch niveau. Je vindt het leuk om met veel 
verschillende dingen bezig te zijn en bent goed in organiseren en ontzorgen. Je staat stevig in je schoenen en 
vindt het een uitdaging om steeds weer de juiste prioriteiten te stellen. Je werkt zorgvuldig en bent 
dienstverlenend en klantgericht ingesteld. Je bent snel van begrip, flexibel en hebt een proactieve houding. Je 
bent integer en je kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie.  
 
Wat hebben we je te bieden? 
Wij bieden je een zelfstandige en verantwoordelijke functie met een uitstekend salaris. Bovenal bieden wij een 
dynamische werkomgeving in een organisatie in ontwikkeling waarbinnen jij een belangrijke rol kunt spelen. 
 
Over de Technicampus  
De Technicampus is in 2013 opgericht door en voor het bedrijfsleven, zodat ondernemers in de techniek direct 
betrokken zijn bij het opleiden van hun toekomstige personeel. Op de Technicampus worden aankomende 
vaklieden opgeleid voor een technisch beroep. Studenten werken drie of vier dagen per week bij een technisch 
leerbedrijf en komen de overige dagen naar de Technicampus. Daar volgen zij theorielessen en leren zij 
technische vakvaardigheden in onze grote en modern ingerichte werkplaatsen. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur een mail met je motivatie en c.v. naar Jan Jansen, directeur Technicampus via j.jansen@technicampus.nl. 
Mocht je vragen hebben over de functie, dan kun je contact opnemen met Jan Jansen via 088-0351300. 
 
Plaats 
Deventer 
 
Uren per week 
32 
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Pensioen 

• Vakantiegeld 

• Reiskostenvergoeding 
 
Contractduur  
12 maanden en bij goed functioneren een vast dienstverband 
 
Soort dienstverband 
Parttime, Bepaalde tijd 

mailto:j.jansen@technicampus.nl

