
 

 

Vacature junior personal assistent  

 

 

Orthomoleculair Specialist (32 uur p/w) 

 

Omschrijving bedrijf 

Charlotte Labee is Brain Balance Expert en is een grote inspiratiebron voor veel mensen. Brain 
Balance hangt samen met een aantal facetten. Beweging, ontspanning, stressmanagement en Brain 
Food zijn hier belangrijk in. Het combineren van deze zaken zorgt ervoor dat je je sneller gelukkiger 
zult voelen, je persoonlijk gaat ontwikkelen en een andere mindset weet te creëren: een growth 
mindset. Dit is een mindset waarmee iedereen geboren wordt. Als kind wil je immers al de wereld 
verkennen, je ontwikkelen en groeien. Je ziet overal kansen!  

Door groei van team Brain Balance zijn wij op zoek naar een Orthomoleculair Specialist die ons team 
kan komen versterken om onze missie te verwezenlijken: Breinkennis delen voor een gelukkiger en 
gezonder leven. Spreekt deze missie jou aan? Lees dan verder!  

Functieomschrijving & werkzaamheden 
Als Orthomoleculair Specialist ben je het aanspreekpunt voor onze klanten m.b.t. product, 
orthomoleculaire en supplementadviezen. 

Dagelijkse werkzaamheden zijn onder andere: 

• Het geven van product- en supplementen adviezen 
• Het geven van orthomoleculaire adviezen 
• Het beantwoorden van (advies) vragen die via Facebook/andere social mediakanalen 

binnenkomen 

Profiel werknemer 
• HBO- werk en denkniveau 
• Een afgeronde Orthomoleculaire opleiding en 1-2 jaar werkervaring 
• Aantoonbare kennis over hoogwaardige voedingssupplementen 
• Woonachtig in omgeving Rotterdam 
• Ervaring met Facebook en Instagram 
• Ervaring met Outlook 

Vacature  



• Klant en servicegericht 
• Je beschikt over een uitstekende Nederlandse taalvaardigheid 
• Je bent commercieel onderlegd en resultaatgericht 
• Je bent stressbestendig en in staat goed overzicht te houden over je eigen werkzaamheden 
• Tot slot ben je een teamplayer en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
• Woonachtig in een straal van 25km van Rotterdam, of bent bereid om te verhuizen 

 
Werkdagen en tijden: 
 
Flexibel in te delen door de week. Vanuit huis werken kan en mag, maar voor het teamgevoel is het 
ook fijn om wekelijks op kantoor te zijn. De startfunctie betreft 32 uur per week, met uitzicht op 
meer in de toekomst. 
 
Wij bieden:  
 
Een inspirerende baan in een succesvolle, snelgroeiende organisatie. Je komt te werken in een 
gedreven team waar samenwerking voorop staat. Daarnaast bieden we uiteraard een passend salaris 
en goede arbeidsvoorwaarden.  

Sollicitatieprocedure 

Herken jij jezelf in deze omschrijving en wil jij de wereld een stuk bewuster en gezonder maken? Wil 
je je graag als mens ontwikkelen in een gezond groeiende jonge organisatie? Stuur dan je CV met 
motivatie naar info@charlottelabee.com  
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