
Allround secretaresse voor SBM.  
Almelo, parttime (32 uur)  
 
Laat jij alles bij SBM op rolletjes lopen? Ben jij die           
sprankelende, veelzijdige secretaresse met organisatorisch 
en taalkundig talent? 

Wat ga je doen als allround secretaresse? 

Beginnen met een cliché is misschien geen goede binnenkomer, maar we doen het toch: 

jij bent het gezicht en de stem van onze organisatie. Je neemt de telefoon aan, ontvangt 

onze bezoekers en beheert de agenda’s van jouw collega’s. Je kijkt met een scherpe blik 

naar alles wat jou passeert en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 

van onze dienstverlening.  Je draagt zorg voor een tijdige, complete afhandeling van     

uitgaande correspondentie.  

 

Met wie ga je samenwerken? 

Werken bij SBM betekent samenwerken, waarbij je gebruik kunt maken van alle kennis en 

ervaring van de organisatie. De werksfeer kun je het best omschrijven als no-nonsense, 

resultaatgericht, informeel en gelijkwaardig. Goed om te weten: onze mensen bepalen 

het succes van de organisatie en zijn dus belangrijk. Gezien het brede speelveld waarin wij 

onze klanten adviseren en begeleiden is onze kennis op het gebied van                                       

vastgoedmanagement, bouwmanagement en huisvestingsmanagement essentieel. Nóg 

belangrijker is dat wij deze kennis inzetten op een manier die zorgt voor enthousiaste 

opdrachtgevers. Bij SBM zoeken we dus altijd mensen die niet alleen oog hebben voor het 

‘wat’, maar zeker ook voor het ‘hoe’. 

 

Wat heb jij in huis? 

• Een afgeronde secretariële opleiding. 

• MBO werk- en denkniveau. 

• Zeer goede mondelinge én schriftelijke communicatieve vaardigheden. 

• Kennis van de gangbare softwarepakketten (waaronder Office).  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.  

 

Dit ben jij 

Een enthousiaste ‘spin in het web’ met gevoel voor humor. Je werkt zelfstandig en bent 

goed in staat alles te overzien. Je bent collegiaal en nooit te beroerd om een ander te 

helpen. Anderen omschrijven je ook wel als stressbestendig en als iemand die altijd de 

touwtjes in handen heeft. Je bent gedreven, precies, klantgericht en doortastend in het                             

bereiken van je doelen.  
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Wat hebben we jou te bieden? 

• Veel zelfstandigheid en                                    

verantwoordelijkheid. 

• Een open, collegiale sfeer. 

• Goede primaire en secundaire                        

arbeidsvoorwaarden. 

• Een parttime baan (32 uur) of indien 

gewenst en mogelijk een duobaan.  

• Werktijden maandag t/m vrijdag van 

08.30 uur tot 17.00 uur of in overleg in 

het geval van een duobaan. 

 

Waar kom je te werken? 

Is een woning een gebouw met muren en 

een dak erop of is het een thuis, waar je na 

een dag werken terugkomt en vrije tijd 

doorbrengt met vrienden en familie? Bij 

SBM zien we beide perspectieven: op de 

korte termijn willen we allemaal een fijn 

thuis, maar op de lange termijn moet dat 

gebouw met muren en een dak toch ook 

onderhouden worden. Wij adviseren onze 

opdrachtgevers dan ook bij de ontwikkeling, 

de bouw en het beheer en onderhoud van 

hun gebouwen. We zijn een adviesbureau 

voor de bouw- en vastgoedsector.  

 

Zijn we op zoek naar jou? 

Maak dan een motivatiebrief waarin je           

beschrijft: 

• Waarom jij de juiste persoon voor de 

functie bent en wat jij gaat toevoegen; 

• Waarom jij denkt dat je bij SBM Bouw- en 

vastgoedmanagers past. 
 
Stuur je brief met CV voor  20 juli a.s. naar: 
SBM Bouw- en vastgoedmanagers, t.a.v. 
Margot Wolbers - Morskate
(margot.wolbers@sbm-groep.nl). Ook voor 
meer informatie over de vacature                       
kan je contact opnemen met                                                    
Margot: 0546 – 851919. 
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