VACATURE TALA

Vacature: Office Manager
Heb jij een vriendelijke glimlach, een luisterend oor en een scherpe blik?
Regel jij alles tot in de puntjes en organiseer je graag? Dan zijn we bij Tala
op zoek naar jou!
Onze innovatieve scale-up in Broekland is op zoek naar een
organisatorische en administratieve allrounder. Jij regelt alles tot in de
puntjes voor de plek waar we met z’n allen ons ultieme doel verwezenlijken:
het verduurzamen van de Nederlandse woningmarkt.
Als Office Manager ben je de eerste die onze gasten ontmoeten en zorg je
voor een fijne uitstraling van onze huiskamer en kantoren. Van koffie tot
printerpapier; jij zorgt dat het er is. Je organiseert afspraken, stuurt
presentaties na en hebt een divers takenpakket. Heb je een goed idee over
hoe dingen beter kunnen? Ga ervoor!

Is dit de rol voor jou?







Je bent georganiseerd, flexibel en pro-actief;
Van wens tot bestelling tot levering is een proces dat geen geheimen
voor je heeft;
Je bent zeer hulpvaardig, maar weet in hectiek ook prioriteiten te
stellen;
Je bent in het bezit van goede communicatieve vaardigheden in het
Nederlands en spreekt ook een redelijk woordje Engels;
Je wilt graag klimaattechnisch je steentje bijdragen;
Je vindt het geen probleem om diverse taken en
verantwoordelijkheden te hebben.

Wat bieden we?
Eenmaal bij ons aan boord mag je het volgende verwachten:
 Iedere maand een goed salaris tussen de €2.151,- en €4.805, Een jaarcontract voor 24-40 uur per week. Iedereen blij? Dan zetten
we dat daarna om in een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd;
 Een pensioenregeling en regeling voor je zorgkosten;
 >40 vakantie- of verlofdagen, conform CAO;
 8% vakantietoeslag op jaarbasis, conform CAO;
 Reiskostenvergoeding vanaf de eerste auto- of fietskilometer;
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Duurzame vervoersregeling voor elektrisch vervoer (fiets of auto);
Vooruitstrevend ouderschapsbeleid: wij voorzien in aanvullend
geboorteverlof (partner) en 80% in plaats van 70% van je
ouderschapsverlof loon in het eerste jaar;
Een persoonlijk opleidingsbudget afgestemd op jouw interesse en
behoefte, conform CAO.

Wij zijn Tala
Wij ontwerpen en bouwen huizen waar je van hout. Wij bouwen slimmer,
groener en leuker. In de komende jaren schalen wij op naar enkele
honderden duurzame en modulaire woningen van CLT. Dit doen we met
een vast team in onze eigen fabriek in Broekland (Overijssel). Vertrouwen in
elkaar, focus op de klant en plezier in het werk zijn belangrijke waarden
voor ons.
Enthousiast? Kom kennis maken! Stuur je CV naar vacatures@tala.nl en
we nemen hoe dan ook binnen een week contact op.

