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Front Office Assistant (20-24 uur. Duobaan kan ook!).  
 
Ben jij de duizendpoot die onze receptie als zijn of haar domein ziet en hospitality biedt aan alle 
internationale relaties die ons bedrijf bezoeken? Onze teams bestaan uit bevlogen specialisten die 
stuk voor stuk goed zijn in wat ze doen én hier ook veel plezier in hebben. Vind je het een uitdaging 
om deze collega’s te faciliteren, zodat zij zich kunnen focussen op de klant? En lijkt het je leuk om 
vanachter een splinternieuwe balie werkzaam te zijn in een High Tech werkomgeving? Lees dan 
verder! 

Wij zijn op zoek naar een leuk mens die naast ervaring, kennis en bevlogenheid ook gezelligheid 
meebrengt, want dat vinden we ook erg belangrijk. 

 

Je houdt je bezig met:  
 

• Alle voorkomende werkzaamheden die horen bij een front office assistant, zoals telefoon (in 

correct Nederlands, maar vooral ook Engels), postverwerking, inkomende mail, ontvangst van 

relaties en aanspreekpunt aan de receptie 

• Verzorgen van in- en uitgaande pakketten 

• Voorraadbeheer kantoorartikelen 

• Beheer van werkkleding  

• Een variante van administratief ondersteunende werkzaamheden 

• Het beheer van de kantine waaronder een tweewekelijkse lunch voor alle medewerkers 

• Organiseren van bijeenkomsten van uiteenlopende aard 

 

Jouw profiel: 
 

• Je hebt een administratieve of secretariële achtergrond (niveau 3 of 4) 

• Je hebt kan goed werken Microsoft Office  

• Je bent klantgericht, flexibel, vriendelijk en oplossingsgericht  

• Je bent een teamspeler die graag samen met de collega’s ergens de schouders onder zet, maar 

zelfstandig een uitdaging ook niet uit de weg gaat 

• Je hebt goede kennis van de Nederlandse – en de Engelse taal (niveau B2) 
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Wat bieden wij: 
 
Werken bij Eurofins | MASER betekent werken in een dynamische omgeving waar samenwerking, 

collegialiteit en respect belangrijke onderwerpen zijn. Daarnaast bieden wij:  

 

• Een baan voor 20 uur per week verdeeld over 5 dagen (indicatie: 11.00 tot 15.00 uur) 

• Let op: Ben je geen 20-24 uur beschikbaar, dan mag dit ook duobaan worden! Twee 

medewerkers van 10-12 uur is een realistische optie 

• Een marktconform salaris én een 13e maand 

• Een premievrij pensioen 

• 24,5 vakantiedagen en 7 ATV dagen (o.b.v. fulltime) 

• Persoonlijke ontwikkeling door middel van training en opleiding 

• Een informele werksfeer, waarbinnen ruimte is voor de vrijdagmiddag borrel, de Midzomer BBQ, 

een gezellig jaarfeest maar ook de Sint- en Kerstviering 

 

Bedrijfsprofiel 
 
Eurofins | MASER  is een onafhankelijk dienstverlenend bedrijf dat actief is in de elektronica industrie. 
Wij testen micro-elektronica en behoren in ons vakgebied tot de absolute top van Europa. Wij zijn in 
1993 opgericht en zijn gevestigd op het Kennispark Twente in Enschede. Een geweldige locatie met 
een enorme potentie. Sinds september 2021 maken wij onderdeel uit van Eurofins Scientific, een 
wereldspeler op laboratoriumgebied.  
 
Onze klanten zijn actief in de halfgeleider-, elektronische componenten en systeem industrie met 
toepassingen in o.a. de automobiel, ICT, medische industrie, lucht- en ruimtevaart. Wij bedienen 
klanten in heel Europa en Israël.  
 
Sinds 2022 hebben wij een nieuwe en zeer moderne locatie aan de Auke Vleerstraat. Daarmee zijn 
we klaar voor de toekomst. 
 
Reacties graag per e-mail:  vacature@maser.nl  Website:  www.maser.nl 
 
Voor vragen of een toelichting op de vacature: Rudy Sesink, COO, rudy.sesink@maser.nl  
Tel.: 31 53 480 2680 
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