De P&R Groep is een toonaangevende organisatie die de afgelopen 21 jaar een eigen methode heeft
ontwikkeld voor het samenstellen van een veiligheidsbeleid en verzorgen van de complete implementatie van
alle benodigde veiligheidsvoorzieningen, functionaliteiten, processen en protocollen (diensten in samenhang
met techniek), welke nodig zijn om te komen tot de meest haalbare veiligheidssituatie tegen beheersbare kosten.
Onze werkzaamheden beginnen met inventarisaties en interviews op locatie, veelal bij grote organisaties.
Kijkend naar de gestelde eisen, wensen en behoeften van de organisatie, wordt besproken welke maatregelen
het beste passen. Hierbij staan mens, communicatie en techniek centraal.
De P&R Groep is geen leverancier of installateur van veiligheidssystemen, maar begeleidt en adviseert bij de
keuze van systemen, producten en benodigde diensten. Dit heeft, in combinatie met het creëren van
veiligheidsbewustzijn, inmiddels veel tevreden relaties opgeleverd in de zorg, overheid, onderwijs, transport,
vastgoed en dienstverlenende bedrijven. De P&R Groep beschikt over eigen trainingsruimtes en organiseert
operationele en mensgerichte trainingen, kleinschalige seminars en conferenties. Met een totaalpakket aan
management en organisatie is de P&R Groep herkenbaar door kwaliteit, betrouwbaarheid, betrokkenheid,
flexibiliteit en enthousiasme.

Ons kleine, gemotiveerde en enthousiaste team is op zoek naar een:

Junior Management Assistent(e) m/v
voor 24 - 40 uur per week.
De werkzaamheden bestaan uit:
•
Administratieve ondersteuning van het management en secretariaat
•
Uitwerken documenten, rapporten en verslagen
•
Agendabeheer
•
Het telefonisch te woord staan en voorlichten van klanten
•
Ondersteuning bij projecten
Wij vragen:
•
Werk- en denkniveau MBO
•
Goede beheersing van Windows Office applicaties
•
Zelfstandig, Accuraat, Enthousiast
•
Goede commerciële en communicatieve vaardigheden
•
Flexibele opstelling met betrekking tot taken en werktijden
•
Goede beheersing van de Nederlandse (en Engelse) taal in woord en geschrift

Wij bieden:
Een zelfstandige functie met voldoende doorgroei mogelijkheden in een inspirerende en uitdagende
werkomgeving. Een aantrekkelijk salaris met bijbehorende bedrijfsmiddelen.
Ben je geïnteresseerd, reageer dan schriftelijk of per e-mail naar:
P&R Groep B.V., t.a.v. mevrouw S. ten Brummeler, Wilhelminakade 1A, 2741 JV Waddinxveen,
info@prgroep.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je bellen naar 0182 441 222.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

