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LENN.eu is een snelgroeiend bedrijf dat zijn positie goed verworven heeft op de markt als dé specialist in het aankleden van evenementen 
met fullcolour print materiaal. De afgelopen jaren is het bedrijf van een club freelancers uitgegroeid naar een groep van vaste medewer-
kers en een grote ploeg uitvoerende freelancers. Om deze groei in de organisatie soepel te laten verlopen, is er een nieuwe functie ontstaan. 
We noemen dit de office signtuner, een combinatie van officemanager, administratief medewerker, crewplanner en managementassistent.

Je bent verantwoordelijk voor een aantal dagelijkse taken zoals de lopende administratie en crewplanning. Daarnaast ondersteun je de 2 
eigenaren van het bedrijf op een heel breed vlak. Van de communicatie en promotie tot aan bedrijfskundige zaken zoals prognoses, 
workflows, planningen en reports

We zoeken iemand die volledig voor deze rol gaat, die zich er in vast bijt en die zo veel mogelijk werk uit handen neemt. Iemand die weet 
wanneer het goed is om een beetje tegengas te geven en weet wanneer het beter is om gewoon te doen wat gevraagd wordt.

Overzicht, regelmaat, structuur, inzicht, assertiviteit, getting things done, en accuraat zijn termen die goed bij jou passen.  Je durft te 
vragen en als je niet direct antwoord krijgt, zorg je dat je toch het antwoord krijgt. Je weet wanneer het goed is om informatie met het hele 
team te delen en wanneer het beter is om het alleen met de eigenaren te bespreken. 

Onze organisatie draait op eigen initiatief en heeft geen vastomlijnde structuur. 

Wat zijn je taken:

Administratie:
 o De dagelijkse financiële zaken, zoals facturen betalen en inboeken, 
  facturen en aanmaningen versturen, vraagposten verwerken etc.
 o Projectadministratie uitwerken naar reports
 o Facturatie van crew controleren
 o Maandelijkse en jaarlijkse statistieken uitdraaien en bijhouden
 o Toekomst plannen
 o Prognoses en reports

Personeelszaken: 
 o Crewplanning, uitvragen en bevestigen
  van de uitvoerende crew (freelancers)
 o HR werkzaamheden
 o Personeelshandboek schrijven en actueel houden
 o selecteren van nieuwe medewerkers/freelancers

Bedrijfskundige zaken: 
 o Ondersteuning van directie
 o Asana (To Do-systeem) bijhouden
 o Workflows controleren en actueel houden
 o Interne vergaderingen/afspraken voorbereiden + verslagen maken
 o Cursussen tbv crew/medewerkers
 o Verzekeringen
 o BV en holding werkzaamheden
 o Jaarplanning 

Je komt in een groeiend team van ongeveer 10 medewerkers en 2 eigenaren. Voor de uitvoer van onze projecten werken we met een grote 
hechte groep freelancers. 

We zoeken iemand die minimaal 32uur per week beschikbaar is. Werktijden zijn flexibel. De functie is per direct. Het salaris is afhankelijk 
van ervaring.

Stuur je sollicitatie naar: werken@lenn.eu

Office taken:
 o Inkoop office materialen
 o Pakketten/post verzending
 o Telefoon aannemen
 o Inkoop lekkere lunch

Communicatie:
 o Website bijhouden
 o Social media (Facebook, Instagram, Linkedin)
 o Offline promotie-materiaal
 o Foto’s en teksten van projecten verzamelen
 o Bedankjes naar klanten versturen bij mooie projecten

Gezocht:
Office Signtuner

Een lieve moeder voor de hele organisatie
en een strenge zus 
voor de twee eigenaren van het bedrijf
(een lieve vader en strenge broer mag uiteraard ook!)


