
 

Incompany@ElroyCOM.nl | www.ElroyCOM.nl | Nijmegen | BTW NL 100227314 | KvK 09190797 

 

Vacature 
Office Manager (m/v) 0,4-0,6 fte 
 
Wij zoeken 
ElroyCOM Training zoekt meer een event manager dan een office manager: de taken zijn bijvoorbeeld het 
organiseren van de trainingen. Dat vraagt om het plannen en inboeken van de juiste trainers en acteurs uit onze 
pool, het afstemmen met de klant over de locatie en benodigdheden, het versturen van welkomstmails aan onze 
deelnemers, en het verzamelen en verwerken van de evaluaties van de trainingen. Daarnaast is er een aantal 
administratieve taken zoals het versturen van offertes en facturen en het verwerken van betalingen in een 
boekhoudsysteem. We zoeken iemand (m/v) die 2 à 3 dagen per week (0,4-0,6 fte) beschikbaar is. De hoogte van 
het salaris is €2300 bruto op fulltime basis en dus €920 op basis van 0,4 fte en €1380 op basis van 0,6 fte. Je 
werkt deels op ons kantoor te Nijmegen (Oranjesingel 2a) en indien gewenst deels thuis, vaste werkdagen in 
overleg. Deze gevarieerde baan vraagt grote zelfstandigheid en proactiviteit. 
 
We zoeken iemand die voldoet aan de volgende voorwaarden: 
-iemand met minimaal een afgeronde HBO-opleiding 
-die 3 dagen per week beschikbaar is  
-die in de regio Nijmegen woont 
-die perfect Nederlands schrijft en spreekt 
-die voldoende Engels spreekt en schrijft om telefonisch en per email te communiceren.  
-die de volgende software beheerst, of wil leren beheersen (het gaat om eenvoudig te gebruiken software): 
Microsoft WORD, EXCEL, Mailchimp (nieuwsbrieven), Dropbox, CRM-systeem Hubspot, Digitalefactuur.nl. 
-die idealiter bedreven is in webbeheer in WORDPRESS 
-die zeer secuur is, zelfstandig, hulpvaardig, proactief is en vooruitdenkt, professioneel is in het klantcontact, 
zich dienstverlenend opstelt, en affiniteit heeft met onze doelgroep 
-die merkbaar plezier heeft in zijn/haar werk graag de verantwoordelijkheid neemt om alles organisatorisch goed 
te laten verlopen. 
 
Over ons 
ElroyCOM Training is een groeiend trainingsbureau dat een pool van 22 zzp'ers inzet door het hele land, op 
diverse universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen. Wij zijn gespecialiseerd in het trainen, opleiden en 
begeleiden van wetenschappers. We zijn een positieve club professionals en we werken met passie aan het 
bijdragen aan de ontwikkeling van onze deelnemers. Het hoofdkantoor wordt geleid door eigenaar Elroy Cocheret, 
met ondersteuning van het backoffice (office managers en een technicus). 
 
Hoe solliciteren? 
We vragen je om in eerste instantie alleen per email te solliciteren. Daarbij vragen we je om je CV mee te sturen, 
en van elke hierboven gestelde voorwaarden uit te leggen op welke manier je er aan voldoet. Als event manager / 
office manager ben je een belangrijke spil in onze organisatie, en het is goed om in je sollicitatie per email al te 
laten zien dat je precies bent in je werk. Je kunt je sollicitatie sturen naar: incompany@elroycom.nl. We beloven je 
dat we elke email binnen 2 weken beantwoorden.  
We horen graag van je, en hopen je na je sollicitatiebrief te kunnen uitnodigen voor een kennismaking.  
 
Met vriendelijke groet, 
Dr. Elroy Cocheret de la Morinière  
Directeur ElroyCOM Training 


