
 

Vacature | Medewerker Office Support communicatie (24 uur) 

 

Ieder moment even bijzonder 

 

Bij Primera maken we graag ieder moment even bijzonder. Een kaartje dat langer blijft hangen, een 

tijdschrift voor een momentje voor jezelf of een Staatslot waar je bij weg kunt dromen. Met onze 

ondernemers als stille kracht die het uitgezochte cadeautje mooi voor je inpakken of gewoon even tijd 

maken voor een praatje. 

 
En dat begint bij het team vanuit Waardenburg dat zich ook iedere dag inzet om het voor onze 

klanten én onze ondernemers even bijzonder te maken óf gewoon makkelijker. “Retail is detail”, retail 

is onze passie! 

 
Alleen ga je sneller, samen komen we graag verder met: 

 

Medewerker Office Support communicatie (24 uur) 

 
Als coöperatie willen we samen winnen! Met een loyaal team Primera collega's ondersteunen we onze 

ondernemers door het hele land. Dat doen we met veel inzet en passie, maar ook met veel plezier. Als 

medewerker Office Support vind je het leuk om hierin mee te denken en speel je een belangrijke 

ondersteunende en organiserende rol.  

Door met onze klanten mee te veranderen, te blijven innoveren, doen waar we goed in zijn en 

daarvoor ook echt keuzes te maken is Primera inmiddels uitgegroeid tot een top 10 retailer met een 

“start-up” mentaliteit. Afdeling Office Support is een dynamische afdeling die het belangrijk vindt mee 

te blijven innoveren en andere afdelingen ontzorgt om onze top 10 positie kunnen blijven behouden.  

 

Medewerkster Office Support  

We zijn op zoek naar een collega met in ieder geval een aantal jaren relevante werkervaring. Iemand 

die graag samenwerkt, maar ook zelfstandig de spreekwoordelijke kar op projectbasis kan trekken. 

Het gaat om een parttimefunctie van 24 uur, werkdagen in overleg.   

 

Wat ga je onder andere doen? 
Na een inwerkperiode waarin je kennismaakt met alle afdelingen binnen Primera én onze 

ondernemers, ga je zelfstandig aan de slag met onder andere de volgende taken: 

- Secretariële werkzaamheden (o.a. opstellen/afhandelen van zeer uiteenlopende correspondentie, 

denk hierbij aan het uitwerken van vestigingsplaatsonderzoeken, het opstellen van draaiboeken, maar 

ook het maken van PowerPointpresentaties, organiseren van afspraken). 
- Uitvoeren van grotere projecten zoals het Primera jaarverslag en de 6-wekelijkse Primera 

ledenmagazine incl. vormgeving en gedeeltelijk (her)schrijven van content. 
- Ondersteuning bij organisatie van diverse bijeenkomsten en evenementen. In deze functie heb je 

regelmatig contact met het reclamebureau om alle uitingen conform de Primera huisstijl tot een mooi 

eindproduct te begeleiden. 

 

 



Waarmee kun je het verschil maken? 

We zijn vooral op zoek naar iemand die het secretaresse-vak omarmt en weet wat ontzorgen inhoudt, 

(creatief) meedenkt en efficiënt handelt. Maar daarnaast gaat jouw hart ook harder kloppen als je een 

bijeenkomst of beurs mag organiseren en hiervoor alle interne communicatietaken voor jouw rekening 

zijn. In deze rol is gevoel voor vormgeving ook belangrijk, hiervoor werk je samen met een 

reclamebureau, je hoeft het dus niet te bedenken, maar wel kunnen managen tot een goed en 

passend eindproduct conform huisstijl. Ondernemende werkethos is jou niet vreemd, onderhandelen 

over een offerte zie jij als een uitdaging en deadlines geven je energie. Tot slot ben jij ook iemand die 

kritisch kijkt naar de uit te voeren werkzaamheden en zich daarbij altijd de vraag stelt of dit efficiënter 

mogelijk is.  

In je werk ben je secuur, houd je van een goede structuur en van organiseren en aanpakken. Je 

bewaakt de uitvoering van processen, signaleert en onderneemt actie.  

Initiatiefrijk, praktisch, creatief zijn woorden die bij jou passen.  

Kortom, een energieke spin in het web, een doorgewinterde secretaresse met een MBO/HBO werk- en 

denkniveau én gevoel voor communicatie.  

 

Wat vinden we belangrijk: 

MBO+ / HBO denk- en werkniveau. 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
- Office 365 heeft voor jou geen geheimen. 
- Gevoel voor vormgeving/creativiteit. 
- Commercieel en praktisch ingesteld. 

- Ervaring met Photoshop is een pré. 

- Affiniteit met retail/ondernemerschap is een plus. 

 

We stellen ons alvast graag even aan je voor 

 
 
Gert van Doorn – Algemeen Directeur: 

 “Het wordt steeds moeilijker om met z’n allen op één plaatje te passen, maar jij past hier zeker nog 

bij      . Toen ik in 2000 begon bij Primera waren we nog met een klein clubje mensen en inmiddels 
met een heel team aan specialisten met nog steeds hetzelfde doel; samen winnen!” 
 

 

 

 



Je kiest voor Primera omdat… 

 
We het voor je inpakken 
Je stapt bijna letterlijk op een “blauw/ gele sneltrein” bij Primera. En voordat die trein gaat rijden ga 

je van start met een inwerkschema, waarmee je in alle rust kunt kennismaken met Primera. De 

afdelingen, de mensen, de werkzaamheden, de passie… Maar je zult ook met de armen uit de 

mouwen gaan tijdens je stage op de winkelvloer én bij onze Servicedesk voor onze ondernemers en 

klanten. Wees gerust, onze collega’s helpen je graag! We gaan je dus eerst even helemaal inpakken, 

zodat jij daarna helemaal kunt uitpakken.  

 

We het graag leuk maken 
Voor een goede inspanning is ook ontspanning nodig. Maak gebruik van het “Primera Fit” programma, 

opgezet door collega’s, waarbij je gebruik kunt maken van een wekelijkse bootcamp, gewoon lekker 

zelf even kunt sporten of aansluit bij de sportieve uitstapjes. Klinkt deze ontspanning teveel als 

inspanning voor jou, schuif dan gewoon lekker aan bij de wekelijkse borrel of de wekelijkse MOK ook 

wel bekend als de “maandag ochtend koffie”      . 

 

 

We altijd iets extra doen 
Een marktconform salaris, passend bij jouw functie, is als vanzelfsprekend. Met ons pakket aan 

secundaire arbeidsvoorwaarden doen we graag altijd iets extra. Met een goede pensioenregeling, 28 

vrije dagen, diverse verzekeringen en nog meer. 
 

We maken graag tijd voor je 
We hopen snel van je te horen. Dat mag met een mailtje of een bericht via LinkedIn. Welke weg je 

ook kiest, laat ons jouw motivatie horen en voeg hier jouw CV met salarisindicatie aan toe. Heb je nog 

vragen? Bel gerust even. 

 
Gaan we samen door na de goede eerste kennismaking, dan ga je geen assessments doen maar 

dagen we je graag uit met een opdracht om vanuit jouw vakgebied meer van jezelf te kunnen laten 

zien.  

Zijn we een match dan gaan we er samen voor en kun jij je klaar gaan maken om onderdeel te 

worden van ons “winnende team” want tsja, we moeten ons naam toch wel eer aan blijven doen. 
 



Contactgegevens 
Coöperatie Primera b.a., Koeweistraat 14, 4181 CD  WAARDENBURG 
Telefoonnummer: 0418 - 65 10 07 
Mailadres: solliciteren@primera.nl t.a.v. Monique Schalk – de Ridder (Office Manager) 
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