
 

 
 

De Faasse Groep uit Goes is een familiebedrijf bestaande uit een aantal (zee) 

zandzuigers, binnenvaartschepen en zanddepots. Naast reguliere zandwinning groeit 

onze inzet in onderhoud baggerwerken. 

 

Voor onze baggerafdeling Faasse Dredging, zoeken we een: 

 

Administratief Medewerker m/v  
 

 

Omvang van de werkzaamheden: 

Ben jij op zoek naar een leuke, ondersteunende functie voor +/- 20 uur in de week? 

Ben jij communicatief vaardig, heb jij administratieve ervaring en kun jij op HR vlak 

ondersteunen? Dan zijn wij op zoek naar jou en kan jij per direct aan de slag. 

Wij zoeken iemand die zich voor langere tijd aan ons bedrijf wil binden en met 

verschillende taken aan de slag gaat. Denk hierbij aan het regelen van vluchten, 

transport en cursussen voor bemanning. Ook ben je mede verantwoordelijk voor het 

kwaliteitssysteem van Faasse Dredging. Naast dit alles zal jij ook gaan ondersteunen 

op HR vlak. 
 

Functie-eisen 

o Je bent positief, loyaal en discreet. 

o Je hebt een verzorgend karakter en een enorme inzet 

o Je bent communicatief vaardig 

o Je kunt goed in een team werken 

o Je hebt interesse in afwisselende administratieve taken 

o Je bent handig met de computer (Outlook, Word, Excel, Sharepoint) 

o Je werkt graag nauwkeurig, geconcentreerd en georganiseerd 

o Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels 

 

Wat werken bij de Faasse Groep voor jou kan betekenen: 
 

o Een fijne werkomgeving. 

o Een interne opleiding met betrekking tot de uit te voeren taken. 

o Je werkt in een hecht team waar iedereen voor elkaar klaar staat 

o Een salaris op basis van leeftijd en ervaring. 

o 26 vakantiedagen.  

o Een half jaarcontract met intentie voor onbepaalde tijd. 

 

Ben jij enthousiast geworden en zie jij jezelf als onze administratief medewerker, 

stuur dan je CV met motivatie per email naar gerard@faassegroep.nl of stel eerst je 

vragen. Bellen kan naar 0113-703021. 
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