
 

 

 
 
 
 

Wolting Marketing Support is een B2B marketingbureau in Breda. We houden ons ruim 25 jaar 

bezig met sales en marketing ondersteuning door leadgeneratie en marktonderzoek voor 

opdrachtgevers in de Benelux. 

De focus ligt daarbij op bedrijven die als toeleverancier actief zijn in de bouw, industrie of sectoren 

zoals; onderwijs, zorg of leisure. Het leveren van kwalitatieve sales- en marketing informatie (insights, 

leads en data) en een lange termijn relatie staat daarbij voorop. 

Ter versterking van ons team zijn wij op korte termijn (voor of net na de zomervakantie) op zoek 
naar een  : 

OFFICE MANAGER / TEAMLEIDER (parttime 24 uur) 

 
Als office manager vervul je een centrale rol. In deze afwisselende functie is het aansturen van het 
team je dagelijkse werk. Je vindt het leuk om het marktonderzoek en telemarketing team te coachen 
en begeleiden. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de projectplanning en HR zaken zoals 
urenregistraties en roosters. Daarnaast ben je betrokken bij het adviseren en informeren van 
opdrachtgevers tijdens briefings op kantoor of via MS Teams.  
 
Je werkt nauw samen met onze MANAGER PROJECTADMINISTRATIE om de projecten voor onze 
opdrachtgevers te plannen en begeleiden. 
 
Fysieke aanwezigheid op de werkvloer is een must. Wij zijn op zoek naar iemand die de werkuren 
over 4-5 werkdagen kan verdelen, waarbij kortere werkdagen bespreekbaar zijn. Op woensdag- en 
vrijdagmiddag is aanwezigheid niet nodig.  
 

Onze informele bedrijfscultuur is professioneel en resultaatgericht. Naast betrokkenheid bij onze 

projecten en opdrachtgevers staat plezier hoog op de agenda (twee teamuitjes per jaar en af en toe 

een borrel op ons dakterras) 

Wat kunnen we je verder bieden? Salarisindicatie van 2750-3250 (op basis van 40 uur), een ruim 

aantal vakantiedagen en een gezellige werksfeer in een prettige en informele organisatie.  

Voor deze functie vragen wij de volgende eigenschappen: 

• Multi-tasker: je bent sterk in veel dingen tegelijk doen.  

• Communicatief; je kunt goed communiceren, zowel mondeling als op schrift. 

• Energiek, zelfstandig en pro actief en krijgt energie van het begeleiden van collega’s 

• Gestructureerd en gedisciplineerd 

Voor deze functie gelden de volgende eisen: 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau  

• Ervaring in een leidinggevende functie is een pre.  

• Goede beheersing van MS Excel  

• Goede beheersing van de Nederlandse taal – mondeling en schriftelijk 

• Woonachtig in Breda of omgeving (tot ca. 30 min. reisafstand) 

 

 



 

 

 

 

 

Interesse in deze leuke afwisselende functie? 

Bezoek onze website www.marketingsupport.nl en mail je CV en motivatie naar 

wolting@marketingsupport.nl t.a.v. Gerard Wolting 

 


