
Als Secretaresse verzorg ik allerlei
uiteenlopende werkzaamheden op het
secretariaat. Mijn taken bestaan onder
andere uit het beheren van de
agenda’s, het maken van contracten,
het plaatsen van vacatures, het voeren
vvan de correspondentie en het welkom
heten van gasten (aan de telefoon en
op kantoor). Ook ondersteun ik de
Consulenten en Consultants op
administratief gebied. 

Denk in oplossingen in
plaats van problemen!

Als ik vrij ben, dan breng ik graag tijd door met mijn vriend, familie en vrienden. Ik
ben een echt gezelligheidsmens en vind het fijn om mensen om mij heen te hebben.

In de weekenden ben ik altijd in om te bootcampen en doe graag mee aan Strong
Viking Runs. Ook vind ik het heerlijk om onder het genot van een wijntje op de

bank een verslavende serie te kijken!     

Shoppen mijn grootste hobby is?

Wist je dat?

In dienst  : maart 2019
Functie     : Secretaresse
Naam        : Esmée Bammens

Een dag niet
gelachen is een
dag niet geleefd



As a secretary, I take care of all kinds
of tasks at the secretariat; including
managing the agendas, making
contracts, placing employment ads,
conducting correspondence, and
welcoming guests (on the phone and
aat the office). In addition, I support
the consultants with administrative
matters.  

Think in solutions
instead of problems!

When I am not working, I like to spend time with my boyfriend, family and friends.
I am very social and I like having people around me. During the weekend, I am

always in for Bootcamp and I like to enter Strong Viking Runs. I also love to watch
addictive serices while enjoying a glass of wine on the couch!     

Shopping is my biggest hobby!

Did you know?

In dienst  : march 2019
Functie     : Secretary
Naam        : Esmée Bammens

A day without
laughter is a
day wasted


