
 

Vacature Officemanager  
 

 
Over Themmen Heftrucks 
Themmen is dealer van Linde Heftrucks en is gevestigd op bedrijventerrein De Hemrik in 
Leeuwarden. We verkopen en verhuren heftrucks en in onze werkplaats wordt het onderhoud, 
reparatie en keuringen aan de heftrucks uitgevoerd. Onder leiding van onze directeur werken we 
met een professioneel team van deskundige monteurs, chauffeurs en logistiek medewerkers. 
Voor uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste Officemanager (16 upw). 
 
Wat ga je doen? 
Ben jij een organisatietalent met ene hart voor cijfers en affiniteit met digitalisering? Regel jij alles 
van A tot Z, beschik je over een helicopterview en zorg jij ervoor dat iedereen kan doen waar hij of zij 
goed in is? Lees dan gauw verder! 
 
In de rol van Office Manager bij Themmen Heftrucks ben jij de spil in de organisatie en fungeer jij als 
rechterhand van de directeur. De functie is zeer uiteenlopend, maar de focus van jouw werkzaam-
heden ligt op de ondersteuning op financieel gebied. De financiële administratie en boekhouding 
vallen onder jouw beheer. Denk hierbij aan taken als het opstellen en verwerken van inkoop- en 
verkoopfacturen, het doen van btw-aangiftes en het bijhouden van de voorraad. Ook onderhoud jij 
het contact met de accountant en zorg jij dat hij up-to-date blijft. 
 
Verder bestaan jouw werkzaamheden uit: 
 
• Het verzorgen en voorbereiden van HR-gerelateerde zaken zoals het opstellen van 

arbeidsovereenkomsten, verzuimregistratie, onderhouden van personeelsdossiers en up-to-date 
houden van de personeelsgids; 

• Organiseren van bijeenkomsten en ontvangen van bezoekers; 
• Het beheer van Marketing & PR-gerelateerde zaken. Denk hierbij aan zaken als het actueel 

houden van diverse social media kanalen, de website en het bewaken van de huisstijl; 
• Verzorgen van communicatie vanuit de directie; 
• Ben jij de contactpersoon voor diverse externe partijen zoals leveranciers, de arbodienst, 

opleidingsinstanties en uitzendbureaus; 
• Verzorgen van de facilitaire zaken op kantoor en het monitoren van de verschillende voorraden; 
• Overige ondersteunende werkzaamheden voor de directie. 
 
 



 

Wie ben je? 
Een echte duizendpoot! Dat is wat jou in één woord omschrijft. Je vindt het leuk om allerlei zaken 
proactief en zelfstandig op te pakken en je zorgt ervoor dat alles achter de schermen op rolletjes 
loopt. Door jouw vermogen om het overzicht te bewaren en je organisatietalent, weet jij vele ballen 
in de lucht te houden. Jij zorgt dat een ieder zich kan concentreren op hun kerntaken. Je bent 
enthousiast, energiek en altijd in voor een grap en een grol. Je denkt mee én vooruit en krijgt energie 
van het leren van nieuwe dingen. 
 
Verder heb jij: 
 

• Een afgeronde administratieve/secretariële opleiding niveau 4; 
• Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 
• Je hebt kennis van en ervaring met financiële en boekhoudkundige werkzaamheden; 
• Sterk in het MS-office pakket en bekend met de verschillende social media kanalen; 
• Je komt proactief met eigen initiatieven en inbreng; 
• Je bent communicatief sterk en staat stevig in je schoenen. 

 
Over het bedrijf 
In deze dynamische rol kom jij te werken in het gezellige en gedreven team van Themmen Heftrucks. 
Dit hechte en nuchtere team bestaat uit 7 collega’s. Het zijn stuk voor stuk harde werkers en echte 
professionals in hun vak. Themmen Heftrucks is een dealer van Linde Heftrucks en gevestigd in 
Leeuwarden. Ze verkopen en verhuren heftrucks en in de werkplaats worden het onderhoud, 
reparaties en keuringen van heftrucks uitgevoerd. Werkplezier staat in deze organisatie voorop. De 
organisatie maakt de laatste tijd vele slagen op het gebied van digitalisering en staat open voor jouw 
visie en inbreng. 
 
Wat bieden wij jou? 
Een uitdagende functie binnen een open en hardwerkend team. Je krijgt alle ruimte om jouw 
kwaliteiten optimaal in te zetten, maar ook om nieuwe dingen te leren. Het gaat om een parttime 
functie van 16 tot 20 uur per week welke flexibel in te delen zijn. Wij gaan voor een duurzame 
samenwerking waarin mooie resultaten behaald kunnen worden. Je ontvangt een passend salaris 
afhankelijk van de kennis en werkervaring die jij mee brengt, met goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Reageer! 
Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature? Reageer dan snel en stuur je motivatiebrief en 
Curriculum Vitae naar info@themmen.nl. Voor vragen over de vacature bel je met Karin Langhout, 
tel. 06-81162214. 


