
 

 

Gezocht: ‘’Het zonnetje in huis! ‘’ 

Wij zoeken per direct een enthousiaste multi-tasker met passie voor klantenservice voor het 

Klantvriendelijkste exameninstituut van Nederland! 

Ben je leergierig, secuur, pro-actief en heb je een vriendelijke stem? Dan zijn we op zoek naar jou!  

’t Examenpark is een mobiel exameninstituut, we faciliteren zowel fysieke als digitale examens 

verspreid door Nederland. Klantvriendelijkheid en service staan bij ons hoog in het vaandel! We zijn 

een jonge, kleine organisatie met volop potentie voor groei en zoeken iemand om ons team te 

versterken. Kijk voor meer informatie op www.examenpark.nl  

 

De functie is divers en omvat verschillende taken, zoals:  

- Het beantwoorden van de telefoon. Dit doe je zo vrolijk en gastvrij dat de kandidaat zich 

direct prettig voelt bij ’t Examenpark. Je helpt de kandidaat zoveel mogelijk zelf verder, maar 

weet wanneer je hulp in moet roepen van je collega’s als je er zelf niet uit komt. 

- Alles wat je kan bedenken bij het voorbereiden van de examendagen: van inboeken van de 

kandidaten tot het versturen van de informatie en het inplannen van de examens in het 

online programma. 

- Het administratief afhandelen van de examendagen: denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

nakijken en verwerken van examens in de online omgeving en het versturen van de 

resultaten. 

Uren en Locatie Het betreft een vacature van 24-32 uur per week. De locatie is ons kantoor. Nu is dit 

nog Vlierwerf 5N te Roosendaal, over een paar maanden verhuizen wij naar een prachtig kantoor een 

paar kilometer verderop. 

Wij vragen vooral dat je enthousiast bent en zin hebt om met een klein team hard te werken aan een 
groeiende organisatie. Je denkt mee in mogelijkheden en vindt het leuk dat jouw werk direct bijdraagt 
aan het succes van de organisatie. Daarnaast heb je:  

• Minimaal MBO+ / HBO werk- en denkniveau; 

• Een vriendelijke stem; 

• Kan je goed met computers werken, je hebt nieuwe systemen snel door; 

• Ben je administratief sterk en heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in 
woord en geschrift; 

• Je bent integer, zeer nauwkeurig en hebt een rustige houding; 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs.  
 

Hebben we je interesse gewekt en ben jij ons zonnetje in huis? Stuur dan je motivatie en CV naar 

geeske@examenpark.nl  

 

http://www.examenpark.nl/
mailto:geeske@examenpark.nl

