
 

 

 

Maandagochtend 08:30 uur: je zet je 
computer aan. Vandaag 2 open trainingen. 
Je maakt de trainingsruimtes op kantoor in 
orde. De telefoon gaat. Het is een cursist. De 
trein heeft vertraging. Geen probleem. Je 
haalt hem wat later van het station. Nu snel 
verder met de trainingsruimtes. En daarna 
meteen de andere cursisten ophalen. 
Benieuwd naar de rest van je werkdag? Klik 
dan hier. 
 
Wat ga je doen?  

 Je zorgt voor een nette ontvangstruimte. 

 Je heet onze gasten en je collega’s welkom.  

 Je beantwoordt vragen via de telefoon, de 
mail en onze chatbox. 

 Je verzorgt dagelijks de post. 

 Je coördineert de open trainingen. 

 Je boekt overnachtingen voor collega’s. 

 Je regelt kaartjes, bloemen en cadeautjes. 
Bijvoorbeeld voor verjaardagen en jubilea. 

 Je bent aanspreekpunt voor: het 
schoonmaakbedrijf, onze klusjesman, de 
liftservice, et cetera. 

 
Kortom: je bent het visitekaartje van LVE! 
 

Wie zoeken we? 

 Je bent een op en top gastvrouw of -heer. 
Je staat graag klaar voor anderen. Deze 
functie is je dan ook op het lijf geschreven. 
En je wilt de komende jaren niets anders. 
 

 Je bent een échte aanpakker. Het liefst ben 
je met veel verschillende dingen tegelijk 
bezig. En je draait je hand niet om voor 
onverwachte klussen. 
 

 Je runt zelfstandig de balie. En je bent 
flexibel om ook voor collega’s af en toe 
werk op te pakken.  
 

 Je Nederlands is goed, mondeling en 
schriftelijk. Je hebt je opleiding tot 
receptioniste (MBO) succesvol afgerond. 
En hebt een aantal jaren werkervaring. 
 

 Je kunt goed met de computer overweg. En 
bent niet bang om te communiceren via 
social media. 
  

 Je woont in (de buurt van) Ede. Je hebt je 
rijbewijs. En eigen vervoer.  

 
 

Pas je bij ons? 
We zijn geen bedrijf met veel regels en 
toezicht. Iedereen die bij ons werkt, 
heeft veel vrijheid maar ook 
verantwoordelijkheid.  
 
En dat gaat prima, als we hetzelfde 
denken over klanten: die moeten 
tevreden zijn. En als we hetzelfde 
denken over je werk: je gaat voor 
perfectie! 
 
Tot slot moet je flexibel zijn. Want we 
zijn continu in ontwikkeling.  
 
 

 
Loo van Eck Communicatie is een 
bijzonder bedrijf om bij te werken. Wij 
inspireren mensen en organisaties  om 
hun communicatie te verhelderen, 
zodat ze uitstralen wie ze zijn! 

 
Dat doen wij met 60 enthousiaste 
vakidioten. Check de site: lve.nl en 
bekijk ons handvest. 
 

 

Wat bieden wij? 

 Een gezellige werksfeer. 

 Een 32- of 40-urige werkweek. 

 Een salaris dat past bij je ervaring. Het 
startsalaris is € 1.750,- bruto per maand op 
basis van 40 uur. Het maximum salaris voor 
deze functie is € 2.300,-. 

 26 vakantiedagen, reiskostenvergoeding, 
pensioenregeling, et cetera. 

 
Meer weten? 
Bel gerust met Eveline van de Heg: 
(0318) 69 69 00 of surf naar www.lve.nl.  
 
Ben jij deze enthousiaste gastvrouw of  
-heer? 
Dan horen we graag snel van je. Mail je 
sollicitatie (cv en motivatiebrief) voor  
4 oktober naar eveline@lve.nl.  
 
 
 
 

 

Vacature: receptionist(e)/gastvrouw of -heer 

https://www.lve.nl/assets/uploads/nieuws/LVE_vacature_receptioniste_werkdagsept2017.pdf
https://www.lve.nl/wie-wij-zijn/
https://www.lve.nl/assets/uploads/how_to_enjoy.pdf
http://www.lve.nl/

