
Luca Lifestyle, een jong en snelgroeiend bedrijf in Veen (Noord-Brabant), is gespecialiseerd in de import en 
wereldwijde verkoop van hoogwaardige, luxe bloempotten, plantenbakken en tuindecoratie artikelen voor binnen en 
buiten. De producten worden wereldwijd verkocht aan hoveniers, tuincentra, groothandelaren en retail ketens. 
Vanwege de sterke groei zijn wij op zoek naar een: 

Office Manager m/v  
Uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke allround functie 

Om de sterke groei en vele ontwikkelingen in goede banen te kunnen leiden zijn wij met spoed op zoek naar een 

goede office manager. We zoeken iemand die als spin in het web fungeert, proactief zaken oppakt en 

verantwoordelijkheid durft te nemen. Het is een uitdagende en zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid, 

waarbij je de kans krijgt om het verschil te maken. 

Je werkzaamheden bestaan met name uit het optimaliseren van structuren binnen het bedrijf en het opzetten en 

uitvoeren van commerciële plannen. Bovendien krijg je de verantwoordelijkheid grote projecten te begeleiden en te 

monitoren. Daarnaast biedt je ondersteuning aan de verkoop binnendienst. Je communiceert direct met onze klanten 

en je wordt de vertrouweling binnen ons bedrijf. Je hebt een hands on mentaliteit en bent niet bang om je mening te 

geven. Creatief meedenken wordt zeer gewaardeerd.  

Functie eisen: 

• Afgeronde administratieve en/of commerciële opleiding op HBO niveau  

• Uitstekende kennis van zowel de Nederlandse, Engelse als Duitse taal in woord en geschrift 

• Minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare internationale functie 

• Minimaal 32 uur in de week beschikbaar 

• Hands on mentaliteit 

• Bereid om deel te nemen aan internationale beurzen 

• Gestructureerd en stressbestendig 

• Perfecte beheersing van Microsoft Office 

• Ervaring met Exact online is een pré 

Wat bieden wij? 

• Een aantrekkelijke en uitdagende functie met voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen 

• De kans om onderscheidend te zijn in een sterk groeiende, jonge organisatie 

• Een open en informele cultuur met korte communicatielijnen en ‘voelbaar’ ondernemerschap 

• Een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden met doorgroeimogelijkheden 

• Werken bij het mooiste bedrijf van Nederland waar het "wij-gevoel" bovenaan staat 

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan bovenstaand profiel dan ontvangen wij graag voor maandag 2 maart je 

sollicitatie met uitgebreid CV en motivatiebrief via willemijn@lucalifestyle.com   
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