
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKING TURNS 
EXECUTIVE SEARCH & INTERIM MANAGEMENT  

 

Taking Turns is een jonge Talent Acquisition Boutique 

met focus op Executive Search en Interim 

Management. Wij hebben een passie voor mensen en 

bedrijven. Kwalitatief talent matchen aan bedrijven die 

in de war for talent de geschikte werknemers aan 

boord willen halen, dat is waar we sterk in zijn. Naast 

vaste aanwervingen, richten wij ons ook op de 

groeiende markt van experten die als interim manager 

op projecten bij bedrijven worden ingeschakeld.  

Bekijk zeker onze website www.takingturns.be. 

 

Wij zoeken een 

Office Manager 

om ons team te versterken. 

✓ Ben je gedreven en nieuwsgierig om achter de schermen van 

de bedrijfswereld te kijken? 

✓ Je hebt een diploma in office management of vergelijkbaar? 

✓ Je hebt een goede talenkennis (Nederlands, Frans, Engels)? 

✓ Je hebt een ‘can-do’ mentaliteit, bent positief en 

entrepreneurial ingesteld? 

✓ Je wil graag actief meedraaien in een sterke groeiomgeving? 

Taking Turns - Zuiderlaan 1 - 9000 Gent 

✓ Je ondersteunt het management op vlak van administratie: 

o vastleggen van afspraken, ontvangen van kandidaten, 

o postings op sociale media nalezen en online plaatsen, 

o data-input en systeem optimalisatie in het CRM systeem,  

o opmaken van kandidaten- en referentierapporten, … 

✓ Je staat in voor het office management:  

o voorraadbeheer en facilitaire ondersteuning 

o organisatie van office events en interne communicatie, … 

✓ Een open en ondernemende bedrijfscultuur in een 

dynamische omgeving met een sterke teamspirit; 

✓ Grote betrokkenheid in een kleine organisatie met een vlakke 

structuur; 

✓ Sterke begeleiding en toelichting; 

✓ Ruimte voor initiatief én fun; 

✓ Een uiterst gunstige locatie aan de Watersportbaan van Gent. 

 

Wat zijn jouw taken?  
 

Wij bieden 
 

We are ready to take the turn. 

Are you? 

Interesse? 

Office Manager  
 

 

Contacteer ons snel! 

Florence Debusschere 

Managing Partner 

T + 32 473 91 06 19 

florence@takingturns.be 

Griet Vanneste 

Managing partner 

+32 468 16 33 25 

griet@takingturns.be 

 

http://www.takingturns.be/

