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Introductie  

REV'IT! Sport International ontwerpt en ontwikkelt modieuze motorkleding voor liefhebbers. Functionele 

kleding van topkwaliteit. We werken vanuit onze kantoren in Oss en New York. REV'IT! is een 

toonaangevend merk dat in meer dan 70 landen verkrijgbaar is. Gepassioneerde motorrijders over de 

hele wereld dragen ons merk. 

 

Ter ondersteuning van onze Creative Director zijn wij op zoek naar een: 

 

Personal Assistant 

 

Wat staat je te wachten? 

REV’IT! brengt twee keer per jaar een nieuwe collectie op de markt. Deze collecties worden ontworpen 

door een intern productdesignteam. Daarnaast worden vrijwel alle marketingcommunicatieuitingen in 

huis vormgegeven door een creatief team dat onderdeel is van de marketingafdeling. Beide afdelingen, 

dus het product designteam en het creatief team van de marketingafdeling, vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de Creative Director. Als Personal Assistent ondersteun je de Creative Director 

door voor hem te plannen, te organiseren en te administreren. Hierdoor wordt hij in staat gesteld om op 

het juiste moment de juiste beslissing te nemen zodat de cruciale bedrijfsprocessen op een zo efficiënt 

en effectief mogelijke manier voortgezet worden. Daarnaast houd je je bezig met enkele ondersteunde 

werkzaamheden voor de overige leden van het Management Team. 

 

In de dagelijkse praktijk betekent dit het volgende takenpakket: 

 

• Je bent zeer goed op de hoogte van wat er in de organisatie speelt en van de planning van de 

werkzaamheden, waarbij je keer op keer de belangen inschat en de juiste prioriteiten voor de 

Creative Director bepaalt; 

• Op basis van de gestelde prioriteiten beheer je de agenda van de Creative Director. Je plant en 

beheert afspraken en zorgt voor orde en structuur door deze agenda uit te dragen naar de 

verschillende stakeholders en de rest van de organisatie; 

• Je bereidt meetings zorgvuldig voor en zorgt ervoor dat gesprekspartners van de Creative 

Director hun meetings goed voorbereiden, werkt presentaties uit en zorgt ervoor dat de Creative 

Director goed voorbereid deze meetings in gaat; 

• Je verzorgt complex agendabeheer, telefoonverkeer, archivering, mailboxen (screenen en 

afhandelen), zakelijke correspondentie, algemene ondersteuning (privé en zakelijk) organisatie 

van reizen en fungeert als eerste aanspreekpunt voor interne en externe partijen; 

• In belangrijke vergaderingen sluit je aan en zorg je voor vastlegging van notulen en houd je 

overzicht van gemaakte afspraken; 

• Je pakt pro-actief werkzaamheden op, niet omdat ze worden gevraagd maar juist omdat je ziet 

dat het nodig is, om de Creative Director beter te laten functioneren; 

• Je verricht algemene ondersteunende werkzaamheden voor het Management Team. 

 

Ben jij onze ideale kandidaat? 

Je beschikt over een afgeronde en aansluitende HBO opleiding. Daarnaast heb je minimaal 5 jaar 

werkervaring in de functie van Personal Assistant waarin je direct ondersteuning geeft aan één (of 

maximaal 2) senior manager(s).  
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Als persoon heb je affiniteit met design en creativiteit, dat is namelijk je werkomgeving. Je hebt 

snel door hoe een organisatie werkt en kunt hierbinnen de juiste prioriteiten bepalen. Je bent 

communicatief sterk en staat voor de door jouw gestelde prioriteiten waardoor je mogelijke 

storingen hierop vriendelijk doch dringend afwijst, ongeacht wie de verstoring verzorgt. Je bent een 

organisatietalent die goed om weet te gaan met onzekerheden en veranderingen en je neemt 

initiatief ook al is de opdracht niet 100% duidelijk. Als laatste beheers je de Nederlandse en Engelse 

taal in woord en geschrift. 

 

Wat bieden we je? 

• Een omgeving waarin innovatie, design, samenwerking, plezier en resultaat centraal staan; we 

zijn niet voor niets één van de snelstgroeiende motorkledingmerken in de wereld. 

• Een internationale werkomgeving met klanten in meer dan 70 landen en leveranciers over de 

hele wereld.  

• Een merk dat in de motorbranche internationaal wordt gezien als een ''benchmark for good 

(product) design''. 

• Veel ruimte voor eigen ideeën, tijd voor creativiteit en een zelfstandig werkklimaat.  

• Een prima arbeidsvoorwaarden pakket en ruime opleiding-en kennismogelijkheden om jezelf 

verder te ontwikkelen, persoonlijk en vakinhoudelijk.  

 

Solliciteren? 

We ontvangen graag je sollicitatie en verzoeken je jouw motivatiebrief en CV naar work@revit.eu te 

mailen. Heb je nog vragen over deze functie? Bel dan met Ruud van Berlo +31 412 69 67 30 of stuur 

hem een e-mail naar work@revit.eu. 
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