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Vacature Frontoffice medewerk(st)er / Receptioniste    

Ben jij op zoek naar de sfeer van een klein team met mogelijkheden van een grote organisatie? Wil je werken in 

een jong, gemotiveerd team in Amsterdam? Lees dan verder voor onze vacature en mogelijk jouw nieuwe baan.  

  

Functie 

Voor ons kantoor in Amsterdam zijn wij op zoek naar een enthousiaste fulltime Frontoffice medewerk(st)er/ 

Receptioniste. Als receptioniste ben je het visitekaartje van ons bedrijf. Het is belangrijk dat onze gasten altijd en 

overal van de beste service worden voorzien. Zowel telefonisch als aan de balie ben jij het eerste aanspreekpunt 

en geef je de gasten een welkom gevoel. Binnen een fris, dynamisch en zeker ook professioneel team voer je alle 

voorkomende receptiewerkzaamheden uit. Het betreft een zeer servicegerichte, afwisselende en dienstverlenende 

functie. 

 

Werkzaamheden 

• Je bent verantwoordelijk voor een goede telefonische bereikbaarheid van ons kantoor en het op een 

klantvriendelijke wijze te woord staan van onze huurders en contactpersonen. 

• Je draagt zorg voor het enthousiast en representatief ontvangen van onze gasten, bezoekers en 

medewerkers. 

• Je behandelt inkomende en uitgaande post en algemeen e-mailverkeer. 

• Je beheert de agenda van de vergaderkamers. 

• Je voert office management taken uit, zoals het bestellen van kantoorartikelen en het verzorgen van 

lunches e.d. 

• Tot slot voer je diverse licht administratieve taken uit, zoals het verzenden van standaard correspondentie, 

het aanmaken van dossiers en assisteren van 2 Asset Management Assistants en de Office Manager. 

 

Functie-eisen 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau. 

• Goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal. 

• Enige relevante werkervaring. 

• Kennis van en ervaring met MS Office pakket. 

• Structuur kunnen aanbrengen in eigen werk. 

• Flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk, accuraat en communicatief vaardig. 

• Fulltime beschikbaar en woonachtig in Amsterdam of nabije omgeving. 

Over Cromwell Property Group 

Cromwell Property Group is een ASX-genoteerde Australische REIT dat voor € 6,7 miljard aan vastgoedobjecten 

in Australië, Nieuw-Zeeland en Europa managet waarvan € 3,3 miljard aan vastgoedobjecten en 

investeringsvermogen is verdeeld over fondsen en mandaten in Europa. Cromwell heeft meer dan 180 

medewerkers in 21 kantoren in 13 Europese landen. Het team in de Benelux bestaat uit 25 mensen. Vanuit het 

kantoor in Amsterdam worden 89 objecten met in totaal 572 huurders gemanaged. Het beheerd vermogen in de 

Benelux bedraagt ca. € 1 miljard. 
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Interesse? 

Voldoe je aan het profiel en ben je geïnteresseerd? Reageer dan zo snel mogelijk op deze vacature door je CV 

en motivatie te sturen naar HR@cromwellpropertygroup.nl. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met 

Jenny Leegwater via het algemene nummer 020-5745800. 
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