
Beste	  heer	  Walther,	  beste	  Nik,	  	  
	  
Ik	  zag	  uw	  vacature	  voor	  Officemanager	  voorbij	  komen	  en	  mijn	  
eerste	  gedachte	  was,	  ‘Daar	  is	  men	  op	  zoek	  naar	  mij’.	  
Omdat	  ik	  helemaal	  gek	  ben	  van	  de	  makelaardij	  en	  de	  	  
werkzaamheden	  mij	  op	  het	  lijf	  geschreven	  zijn,	  zeg	  ik	  zoek	  niet	  	  
verder,	  u	  heeft	  in	  mij	  de	  juiste	  kandidaat	  gevonden.	  
	  
Ik	  zal	  even	  bij	  het	  begin	  beginnen.	  Mijn	  naam	  is	  Antoinet	  van	  
Eijk.	  In	  mijn	  laatste	  baan	  was	  ik	  werkzaam	  als	  Officemanager	  bij	  
Bouwmeester	  Groep.	  Als	  bedrijf	  waren	  wij	  actief	  in	  het	  bouwen	  
van	  CMS	  systemen	  /	  websites	  voor	  het	  onderwijs.	  In	  mijn	  
functie	  als	  officemanager	  waren	  enkele	  belangrijke	  kenmerken	  
dat	  je	  klantgericht,	  dienstverlenend	  en	  vooruitstrevend	  moet	  
zijn.	  Daarnaast	  is	  het	  heel	  simpel,	  ‘een	  officemanager	  wordt	  je	  
niet,	  dat	  ben	  je’	  .	  Woorden	  als	  hectiek,	  ad-‐hoc	  werkzaamheden	  
en	  diversiteit	  zijn	  woorden	  waar	  een	  officemanager	  warm	  voor	  loopt.	  Helaas	  is	  door	  een	  reorganisatie	  
binnen	  Bouwmeester	  Groep	  mijn	  functie	  komen	  te	  vervallen,	  maar	  ik	  zie	  dit	  graag	  als	  een	  kans	  om	  op	  
zoek	  te	  gaan	  naar	  een	  nieuwe	  uitdaging	  voor	  de	  toekomst.	  Ik	  ben	  dan	  ook	  per	  direct	  beschikbaar.	  
	  
Hoe	  omschrijven	  collega’s	  en	  mensen	  uit	  mijn	  omgeving	  mij;	  

ü Antoinet	  is	  een	  gedreven	  multi-‐tasker	  die	  op	  een	  professionele	  manier	  voor	  de	  klanten	  klaar	  
staat.	  	  

ü De	  spil	  binnen	  een	  bedrijf	  die	  door	  jarenlange	  ervaring	  zowel	  secretarieel,	  administratief	  als	  
financieel	  inzetbaar	  is.	  

ü Flexibel	  en	  zelfstandig.	  Een	  echte	  teamplayer	  die	  samen	  met	  het	  team	  de	  beste	  resultaten	  
wil	  behalen.	  

ü Een	  open,	  vrolijk	  en	  spontaan	  persoon.	  
ü Antoinet	  is	  een	  toffe	  collega,	  staat	  altijd	  klaar	  om	  je	  met	  raad	  en	  daad	  bij	  te	  staan!	  Ze	  is	  

loyaal	  en	  past	  in	  elk	  team.	  Geef	  haar	  een	  uitdaging	  en	  ze	  zet	  de	  tanden	  er	  stevig	  in.	  
 
Ik	  hou	  van	  plannen,	  organiseren	  en	  wil	  graag	  mijn	  commerciële	  talenten	  benutten.	  Tevens	  durf	  ik	  me	  
wel	  te	  omschrijven	  als	  een	  zelfstandige,	  proactieve	  multi-‐tasker.	  Tijdens	  stress	  momenten	  presenteer	  
ik	  op	  mijn	  top	  en	  samen	  met	  een	  team	  naar	  de	  beste	  resultaten	  werken	  zie	  ik	  als	  een	  uitdaging.	  In	  
mijn	  laatste	  functie	  was	  ik	  het	  eerste	  aanspreekpunt	  in	  het	  bedrijf	  waardoor	  je	  een	  fijne	  relatie	  met	  
de	  klant	  op	  kunt	  bouwen.	  De	  belangen	  van	  de	  klant	  voorop	  zetten	  is	  dan	  ook	  een	  belangrijk	  kenmerk	  
van	  mij	  evenals	  het	  goed	  kunnen	  schakelen	  tussen	  verschillende	  soorten	  klanten.	  Ik	  beheerde	  de	  
agenda	  van	  de	  twee	  directeuren	  en	  de	  twee	  operationele	  managers.	  Tevens	  was	  ik	  de	  belangrijkste	  
ondersteuning	  van	  de	  salesafdeling	  met	  afspraken	  plannen,	  beheren	  agenda’s,	  uitwerken	  offertes	  en	  
klanten	  te	  woord	  staan.	  Op	  financieel	  gebied	  was	  ik	  verantwoordelijk	  voor	  het	  verwerken	  van	  de	  
inkoop-‐	  en	  verkoopfacturen,	  debiteuren-‐	  en	  crediteurenadministratie,	  voortgangsbewaking	  van	  de	  
betalingen	  en	  het	  verwerken	  van	  de	  bankafschriften.	  Zoals	  u	  kunt	  lezen	  is	  de	  door	  jullie	  beschikbare	  
functie	  mij	  op	  het	  lijf	  geschreven	  en	  voor	  mij	  echt	  een	  droombaan.	  
 
Zo	  kan	  ik	  nog	  wel	  even	  doorgaan	  met	  het	  vertellen	  over	  mezelf	  maar	  ik	  hoop	  op	  een	  persoonlijke	  
kennismaking.	  Mijn	  CV	  beschrijft	  de	  belangrijkste	  punten,	  maar	  mijn	  enorme	  passie	  voor	  de	  
woningmarkt	  en	  makelaardij	  kan	  ik	  niet	  in	  een	  CV	  verwoorden.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Antoinet	  van	  Eijk	  
06-‐28946715	  
	  
 


