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Passus Advies is een bureau voor managementadvies, coaching en training 

 

"Passus" is het Latijnse woord voor "stap". Met onze dienstverlening ondersteunen wij organisaties 

en medewerkers bij het zetten van stappen. Of het nu een stap naar een betere teamcommunicatie 

is, een stap naar een nieuw HR beleid of een stap naar een andere baan. 

Wij adviseren bij het aangaan van deze veranderingen. Vanuit deze gedachte is de naam Passus 

Advies ontstaan. 

 

De denk- en werkwijze van Passus Advies sluit aan bij organisaties waarbij een nuchtere en 

pragmatische cultuur overheerst en/of wenselijk is.  

Sectoren waar Passus Advies actief is bij de grotere werkgevers zijn onder meer: Industrie, Techniek, 

ICT, Transport, Beveiliging, Gezondheidszorg en Onderwijs.  

Daarnaast heeft Passus Advies ook veel MKB bedrijven vanuit allerlei sectoren als klant. Zij 

waarderen onze praktische hulp en informatieverschaffing, aangezien HR zaken veelal geen 

dagelijkse bezigheid is van de MKB-er. 

 

Passus Advies is een landelijke organisatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Hedel. 

 
Functieomschrijving Allround Administratief Medewerker (24 uur per week) 

 

Werkdagen: maandag – dinsdag - vrijdag 

 

De werkzaamheden 

Passus Advies zoekt een allround administratief medewerker ter ondersteuning van de huidige back 

office in Hedel. Het betreft een zelfstandige, afwisselende administratief-secretariële functie.  

 

Jouw hoofdtaak bestaat voornamelijk uit de administratieve afwikkeling behorende bij de uitvoer van 

onze re-integratie-, outplacement- en loopbaantrajecten. In dat kader sta je zowel proactief als 

reactief in contact met onze (freelance) loopbaanadviseurs in het land. Daarnaast ondersteun je ad 

hoc bij projecten en andere voorkomende administratieve werkzaamheden.  

Functioneel zal je worden aangestuurd door onze officemanager, met wie je een nauwe 

samenwerking hebt. 

 

Wie zoeken wij? 

Bij Passus Advies heerst een informele en ontspannen werksfeer. Tegelijkertijd wordt er zeer 

klantgericht gewerkt en constant een hoge kwaliteit nagestreefd. Wij zijn op zoek naar een persoon 

die het prettig vindt om in zo’n omgeving te werken en die past in de cultuur van een landelijk 

opererende organisatie. 
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Functie-eisen Allround Administratief Medewerker 

✓ Afgeronde MBO opleiding en bijbehorend werk en denkniveau 

✓ Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke administratieve functie 

✓ Uitstekende en up-to-date kennis van de office pakketten (Word, Excel, Outlook) 

✓ Maakt nieuwe database- en/of automatiseringsprogramma’s zich snel eigen 

✓ Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) 

✓ Praktisch en dienstverlenend ingesteld  

✓ Initiatiefrijk en handelt pro actief 

 

Wat bieden wij? 

Een leuke, afwisselende administratieve baan binnen een enthousiast en betrokken team van 

medewerkers. Wij bieden een marktconform salaris en de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. 

 

Interesse? 

Stuur uw motivatie en cv voor 7 augustus 2020 naar mirjam@passusadvies.nl 

 

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met onze officemanager, Mirjam Beijersbergen, 

tel: 06 – 81 41 41 71 of per email: mirjam@passusadvies.nl 
 


