
  
Ben jij een echte regelaar en werk je graag in een dynamische en internationaal georiënteerde omgeving? Kom 
werken bij Bles Dairies in Leeuwarden als Communicatie/management Assistent! 
 
Wat ga je doen?  
Je bent eindverantwoordelijk voor alle secretariële en office werkzaamheden. Je levert managementondersteuning 
aan de directie en assisteert bij het projectmanagement van Bles Dairies en haar dochterbedrijven, waaronder het 
internationale consultancybedrijf The Friesian. Tevens ben je verantwoordelijk voor de marketing en communicatie 
van Bles Dairies.  
 
Tot jouw taken behoren o.a.:  

• Correspondentie, postverzorging en archivering  

• Telefoon, agenda beheer, notuleren vergaderingen  

• Administratieve assistentie bij projectmanagement  

• Opmaak van rapporten en presentaties  

• Aanvragen van visa, het boeken van vluchten, hotels etc.  

• Organiseren van bezoeken en trainingen  

• Facilitaire zaken  
• Ondersteuning op het gebied van personeelszaken 
• Verzorgen van marketing en communicatie 

 
Bles Dairies is een belangrijke speler in de internationale melkveehouderij sector met meer dan 25 jaar ervaring. 
De activiteiten van Bles Dairies bestaan o.a. uit de export van hoogwaardig fokvee, de distributie van 
fokstiersperma van Semex en internationale advisering op het gebied van de melkveehouderij. Meer informatie 
vind je op www.bles-dairies.nl.  
 
Wat vragen we van jou?  
- HBO denk- en werkniveau, met relevante opleiding  

- Ervaring in een vergelijkbare functie  

- Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, in woord en geschrift  

- Ruime ervaring met MS Office  

- Affiniteit met de melkveehouderij is een pre  
 
Wat breng je nog meer mee:  
Je bent proactief, flexibel, stressbestendig, communicatief, dienstverlenend, positief kritisch en je werkt 
gestructureerd.  
 
Wat bieden wij jou:  
Een zelfstandige, afwisselende functie als management assistent in een dynamische en sterk internationaal 
georiënteerde werkomgeving (40 uren). Een passend salaris. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, solliciteer dan voor 6 november door het sturen van jouw cv en motivatie 
naar info@bles-dairies.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nynke Jensma op 058-2120541.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature: Communicatie/management Assistent 

http://www.bles-dairies.nl/
mailto:info@bles-dairies.nl

