
 

 

Medewerker bedrijfsbureau/werkvoorbereider 

Ernst Adviesgroep Hoofdkantoor- Nijverdal  

Functieomschrijving 

Bij EAG is geen enkele dag hetzelfde. Je begint de dag met een kop koffie of thee. Je opent de 

mailboxen en handelt urgente mail als eerste af. Er staan weer veel opdrachten klaar die binnen zijn 

gekomen, en je gaat meteen aan de slag en bereid de nodige stappen voor om de offertes in orde te 

maken.  Je hebt nauw contact met de buitendienst, leveranciers en onze onderaannemers. Als de 

ochtend is voorbij gevlogen, ga je na de lunch ga je met frisse energie weer aan de slag en check je of 

er nog belangrijke mail is binnengekomen. Je beantwoord de telefoon en bent proactief in het 

oplossen van urgente taken. Voor je het weet is het alweer 17:00 uur. Gelukkig is er morgen weer een 

dag met weer andere taken. Je ondersteund namelijk ook de werkvoorbereiders en 

werkondersteuners. Gelukkig zit je niet alleen op het bedrijfsbureau en heb je samen overleg met je 

manager wie welke taken op zich neemt. 

Functie-eisen 

• Je beschikt minimaal over een MBO/HBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt kennis van het Microsoft Office pakket (Word, Excel, Powerpoint, Outlook); 

• Ervaring met offertes maken is een pre. 

• Je bent stressbestendig, communicatief sterk en kunt snel schakelen; 

• Je bent iemand die proactief is; 

• Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken; 

• Je leeft op van een baan met afwisseling en kunt goed prioriteren; 

• Je bent klantvriendelijk en representatief; je bent ten slotte ook een visitekaartje van het 

bedrijf. 

• 30 tot 40 beschikbaar  

 

Bedrijfsprofiel 

Ernst Adviesgroep is dynamisch en groeiend bedrijf binnen de duurzaamheid sector. Onze missie is 

om de stap naar duurzaam ondernemen gemakkelijker te maken door een faciliterende rol te spelen.  

We werken op basis van Turn-Key projecten waarin we de klant volledig ontzorgen. We zijn 5 jaar 

geleden gestart en in middels werken er al meer dan 50 mensen in ons bedrijf. Van vast contract tot 

flexibel en van fulltime tot parttime. We denken graag met jou mee. Onze projecten vinden 

voornamelijk nog plaats in Nederland, maar we doen ook al zaken met het buitenland. Er zijn lange 

dienstverbanden en er heerst een echt familiegevoel in ons bedrijf. Ons bedrijfscultuur is gericht op 

onze klanten, onze medewerkers, het ondernemerschap, eerlijkheid en betrouwbaarheid.  

 

 



 

 

Aanbod 

 

• Een boeiende en uitdagende functie binnen ons professioneel en dynamisch bedrijf; 

• Een informele werksfeer met korte communicatielijnen; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

• Doorgroeimogelijkheden 

• Marktconform salaris  

• Fijne en ondersteunende collega’s  


