
 

 

 
Wij zijn per direct op zoek naar een  

Office Assistant (20-24 uur per week) 

Functie 

Als office assistant ben je de basis voor het uitvoeren van een gedegen en betrouwbare 

(internationale) administratie van diverse BV’s. Je werkt samen met je team, maar je bent 

ook in staat om op zelfstandige wijze de financiële administratie te voeren en je zorgt 

ervoor dat alle data tijdig, juist en volledig wordt verwerkt. Daarnaast verzorg je overige 

administratieve werkzaamheden zoals archivering, correspondentie, boeken van vluchten 

en hotels, agendabeheer en diverse facilitaire zaken. 

 

Functie-eisen 

Wij zoeken een gedreven collega die wil meegroeien met de organisatie. Je kunt goed 

functioneren in een team. Je ben in het bezit van een mbo-diploma en je hebt 2-3 jaar 

relevante werkervaring en bent toe aan een 2e stap.  

Je beheerst Microsoft Office goed en hebt ervaring met ERP-pakketten, bij voorkeur Elvy 

IFR en Exact. Daarnaast beschik je over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal.  

Interesse? Reageer! 

Ben je geïnteresseerd in een baan bij een internationaal groeiende organisatie met een 

informele bedrijfscultuur stuur dan een brief met cv naar: vacature@portingxs.nl 

 
Over PortingXS 
PortingXS is sinds 2001 actief op de telecommarkt. We leveren technische en 
administratieve diensten aan telecom  operators en toezichthouders in Nederland en 
ver daarbuiten. 
 
Onze specialiteit: Nummerbehoud en diensten die met het beheer van telecomnummers 
te maken hebben. 
In de afgelopen jaren is de wereld ons werkveld geworden en kunnen we inmiddels zeggen 

dat we in 20 landen wereldwijd activiteiten hebben: van Nederland tot Ghana en van 

Gibraltar tot de Bahama's. Overal zorgen wij ervoor dat mensen probleemloos hun 

nummer kunnen meenemen wanneer zij overstappen naar een andere provider. 

www.portingxs.nl 
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