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Vanaf 2020 zal Lelystad Airport (Schiphol Group) uitgroeien tot hèt vakantievliegveld van Nederland. 

Belangrijke pijlers van de vernieuwde luchthaven zijn goede bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid 

en aandacht voor haar directe omgeving door middel van verantwoord ondernemen, innovatie en 

proactieve regionale samenwerking. De Lelystad Airport organisatie maakt een belangrijke 

transformatie door van een recreatie luchthaven naar een luchthaven met commerciële 

passagiersvluchten. Vanwege de dynamische ontwikkeling van ons vliegveld, zijn we op zoek naar een: 

 

Directiesecretaresse 

Pro-actief | Daadkrachtig | Doelgericht | Analytisch 

(fulltime) 

 

De Directiesecretaresse ondersteunt de Algemeen Directeur door middel van het uitvoeren van 

secretariële, administratieve en ondersteunende werkzaamheden. Gezocht wordt naar een 

directiesecretaresse met ruime ervaring in het ondersteunen van de directie die goed kan plannen en 

organiseren, prioriteiten kan stellen en overzicht kan bewaren. Op hoofdlijnen ben je verantwoordelijk 

voor de volgende zaken: 

 

Verantwoordelijkheden van de Directiesecretaresse: 

- Uitvoeren van secretariële en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Algemeen 

Directeur zodat hij/ zij maximale benutting heeft van tijd en middelen; 

- De algemene facilitaire werkzaamheden op kantoor. 

Je belangrijkste werkzaamheden zijn: 
 

 Plannen, agenderen en coördineren van afspraken en het attenderen van de Algemeen 
Directeur en/ of het managementteam; 

 Organiseren van vergaderingen/ bijeenkomsten en verzamelen van en zorgen voor adequate 
verslaglegging en opvolging; 

 Aannemen en registreren van telefoongesprekken; 
 Documenteren en archiveren van informatie en het actueel houden van dossiers alsook het 

bewaken van de kwaliteit actualiteit en overzicht van het archief; 
 Bewerken en verwerken van correspondentie alsmede het bewaken van de opvolging hiervan;  
 Fungeren als eerste aanspreekpunt voor vragen van medewerkers en externen aan de 

Algemeen Directeur/ het managementteam; 
 Het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding en organisatie van diverse evenementen. 

 

Jouw toegevoegde waarde: 

Jij hebt, als Directiesecretaresse, HBO werk- en denkniveau, minimaal 5 jaar relevante werkervaring in 

een dynamische omgeving en met complex agendabeheer. Je bent goed in staat hoofd- en bijzaken 

van elkaar te onderscheiden en je bent probleemoplossend ingesteld. Je vindt makkelijk aansluiting bij 

verschillende soorten gezelschap en bent klantgericht. Je kan goed samenwerken. Je toont 

discipline en je bent besluitvaardig.  
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What’s in it for you? 

Naast een passend salaris conform de arbeidsvoorwaardenbundel van Lelystad Airport, op basis van 

een 36-urige werkweek en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, biedt Lelystad Airport een 

dynamische en afwisselende werkomgeving waar te midden van enthousiaste collega’s, meer dan 

voldoende ruimte is om eigen talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.  

Voor deze functie nodigen wij zowel mannen als vrouwen uit om te solliciteren.  

Interesse? 

Wij zien jouw cv en motivatie graag tegemoet via vacatures@lelystad-airport.nl 

Heb je vragen over het proces, neem dan contact op met Tirzah van Mourik, HR Adviseur, via 

vacatures@lelystad-airport.nl 
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