
      
 

 

 

Weet je wat het geheim is van succesvolle organisaties? Nee, geen superdeluxe thuisbarista of trouwe 
kantoorhond… Hun grootste geheim is vertrouwen. Een organisatiecultuur waarin vertrouwen centraal staat. 
Bij Great Place To Work® helpen we organisaties bouwen aan dat vertrouwen, om zo de wereld van werkend 
Nederland beter te maken. Klinkt wel goed he? Wil je samen met ons het vertrouwen, trotsgevoel en plezier 
binnen deze organisaties vergroten? Lees dan snel verder! 
 
 

Customer Service Officer (32 uur per week) 

 
Hou je vast. Komt ie: 
Dit is de nieuwste rol bij Great Place To Work. Bij deze presenteren we je: de leukste Projectmanagement-
vacature ooit. Als Customer Service Officer zorg jij ervoor dat elk onderzoek van Great Place To Work 
succesvol verloopt. Je ondersteunt de Projectmanagers vanuit een rol waarbij je als vliegende keep alle gaten 
dichtloopt en de spin in het web bent.  
 
Jij bent super zelfstandig en regelt alle praktische zaken rondom het onderzoek. Dit doe je vooral achter de 
schermen. Moet er iets geregeld worden voor een klant? Voor, tijdens of na afloop van het onderzoek? Het 
achter de schermen klaarzetten van gegevens, een korte check op alle aangeleverde documenten, gegevens 
klaarzetten in onze online reporting omgeving? Jij regelt het wel. Die praktische instelling is je tweede natuur. 
Je denkt vooruit en mee en kan meerdere ballen tegelijk hooghouden. 
Je bent servicegericht en flexibel. Tijdens het onderzoek ben jij het eerste aanspreekpunt voor de 
medewerkers die de vragenlijst gedurende het onderzoek invullen. Je beantwoordt binnenkomende vragen 
via e-mail en telefoon. Met oog voor detail pak je verschillende taken op en bezorg je al je contactpersonen 
een persoonlijke optimale ervaring. 
 
Hoe je dat doet? Zorgen dat de planning van het Great Place To Work-traject bij organisaties vlekkeloos 
verloopt, altijd denkend vanuit de klant. Je werkt van daaruit graag zelfstandig en gestructureerd en bent 
communicatief sterk. Je bent ook nog eens heel secuur en goed in het je eigen maken van nieuwe systemen. 
Ook in onze veranderende wereld waarin we stappen zetten om met nieuwe technologie te gaan werken, 
maken we jou niet gek. 
 
Natuurlijk doe je dit alles niet alleen en werk je samen met onze Projectmanagers Laura, Nienke, Tom en 
Myrna. Stuk voor stuk zijn ze te bewonderen op de website bij ‘Onze mensen’. 
 
 
Klinkt goed toch!? Wat zou helpen: 
 

• Een warm gevoel bij de missie van Great Place To Work®; 

• Minimaal een afgeronde relevante MBO-opleiding en minimaal 1 tot 3 jaar (maar meer mag zeker 
ook!) relevante werkervaring met projectmatig werken in een vergelijkbare positie; 

• Affiniteit met onze kernwaarden; 
• Je bent beschikbaar voor 32 uur per week; 

• Je bent planmatig supersterk; 

• Je bent een echte regelaar, weet van aanpakken en wordt warm van het creëren van een optimale 
‘customer experience’; 

• Je bent stressbestendig en laat je niet gek maken; 

• Nederlands spreek en schrijf je vlekkeloos, Engels is een plus; 
• Je hebt zin om in deze rol aan de slag te gaan, die voortdurend in ontwikkeling is. 

 
 



      
 

 

 

 
 
What’s in it for you? 
Wanneer we op kantoor werken, zijn we onderdeel van een creatief en innovatief office concept genaamd 
Oceans, wat staat voor een circulaire en gezonde leef- en werkstijl. In een oud laboratorium delen we samen 
met andere duurzame bedrijven een kantoor, vergaderruimtes en een vegan restaurant. Ook thuiswerken is 
iets wat we al jaren doen, tegenwoordig meer dan ooit, en we vinden het belangrijk om ook die plek goed te 
faciliteren. We kennen geen vaste werktijden of -plekken en zijn erg blij met ons ‘vrij vakantie beleid’. 
Natuurlijk snappen we ook wel dat er meer nodig is om jou in de pen te laten kruipen. 
 
Allereerst heb je bij Great Place To Work® niet zomaar een baan. Je maakt impact. Vanuit de volle focus op 
mensen help je organisaties bouwen aan vertrouwen.  
Maar er is meer. We zijn een bescheiden team (alleen in aantal hoor, nu 15 koppen sterk) wat onderdeel is 
van een groot internationaal netwerk, in een snel veranderende wereld en business. Daardoor voel je 
dagelijks het verschil dat je maakt, heb je de kans om mee te groeien en ontzettend veel te leren. Omdat we 
leren belangrijk vinden, maken we hier een mooi budget voor vrij.  
Je komt in een team terecht met een sterke groeiambitie. We willen elke dag beter, maar staan ook stil bij 
onze successen. Het pakken van eigen initiatief en verantwoordelijkheid is een vanzelfsprekendheid. 
 
Bij Great Place To Work ben je welkom zoals je bent. Ongeacht gender, ervaring of afkomst. Onze 
dienstverlening is er voor iedereen, net als onze vacatures. We geloven dat wanneer er veel verschillende 
geluiden binnen ons team klinken, dit onze organisatie en ons For ALL gedachtegoed juist ten goede komt en 
versterkt. En eerlijk is eerlijk, op dat vlak hebben we nog wat te winnen. Diversiteit en inclusie zijn daarin 
essentieel en voor ons dus ook begrippen waar we waarde aan hechten in onze wervingsprocedure. 

 
En last but not least: natuurlijk vinden we onszelf ook een echte great place to work! Blijkt uit ons eigen 
onderzoek, zorgvuldig geëvalueerd door onze Zuiderburen.  
 
Hoe ziet je werkdag er uit? 
Je komt binnen op je thuiswerkkantoor of bij Oceans, zet een kop koffie en begroet je collega’s die vandaag in 
de dagstart via Zoom of op kantoor te vinden zijn. Je checkt de algemene planning om te zien welke 
onderzoeken gaan starten of zijn afgesloten. Daarna zet je de resultaten van het onderzoek klaar in Waves, 
onze online reporting tool en verwijder je alle persoonsgegevens. Ondertussen belt een klant of je twee 
medewerkers uit het onderzoek wilt verwijderen. Geen probleem!  
Na de lunch sluit je aan bij een (online) overleg met de Projectmanagers om onder andere de lopende projecten 
door te spreken. Daarna overleg je met een klant over het inplannen van een serie workshops die een 
consultant zal gaan geven. Vervolgens check je het importsjabloon met daarin de medewerkers van een 
organisatie, hun mailadressen en de organisatiestructuur die je nodig hebt om in het systeem te zetten en zet 
je in verschillende talen het onderzoek klaar voor een kleine consultancy organisatie. Tussendoor beantwoord 
je de binnenkomende mailtjes van contactpersonen en grijp je aan het einde van de middag net naast de winst 
tijdens de laatste editie van de kantoorquiz dit jaar. 
 
Wat doen we ook al weer?  
Great Place to Work® werkt aan goed werkgeverschap. Dit doen we al meer dan 30 jaar, wereldwijd in ongeveer 
60 landen en sinds 2002 in Nederland. We zijn dé internationale partner die organisaties helpt een cultuur te 
ontwikkelen die gebaseerd is op vertrouwen, waardoor te potentie van alle mensen maximaal wordt ingezet. 
Zin om er meer over te lezen en verrast te worden?  Kijk op www.greatplacetowork.nl.  
 
Sta je te springen om onze nieuwe Customer Service Officer te worden!?  
Stuur je originele motivatiebrief en cv naar Jan van der Wegen. Hij vindt het altijd leuk om van je te horen. 
Heb je vragen? Bel gerust voor meer informatie naar 06-11186185 of stuur een mail naar 
jan.vanderwegen@greatplacetowork.com 
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