
MILabs is een snelgroeiende en uiterst innovatieve speler in de medische industrie. Vanuit haar 

hoofdkantoor op het Sciencepark Utrecht, levert het state-of-the-art technologieën in PET, SPECT, 

Optical Imaging en X-Ray CT. De producten van MILabs concurreren met de grootste biomedische 

apparatenleveranciers ter wereld en worden wereldwijd door toonaangevende universiteiten, 

academische ziekenhuizen, CRO's en farmaceutische bedrijven gewaardeerd. Ons team van 

medewerkers en medewerkers omvat veel van de belangrijkste vernieuwers in in-vivo moleculaire en 

medische beeldvorming systemen. Onze cultuur viert diversiteit en ondernemerschap en prijst de 

unieke bijdrage van elke medewerker. We zijn nu op zoek naar een 

Personal Assistant voor de CEO 

Als Personal Assistant bij de MILabs ontzorg je de CEO. Je organiseert strak en stuurt gericht. Omdat je 

bij MILabs in een dynamische omgeving werkzaam bent is snelheid in denken en handelen geboden. Jij 

vindt het een uitdaging om de zaken geregeld te hebben voordat de CEO ernaar vraagt. Je bent in staat 

jezelf onmisbaar te maken en fungeert als de spin in het web van de hele organisatie. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 Je beheert de agenda van de algemeen directeur; je plant afspraken in en bereidt ze ook voor; 

 Je bent verantwoordelijk voor in- en uitgaande communicatie in het Nederlands en Engels; waar 

mogelijk behandel je zaken zelf of bereid je een antwoord voor door de relevante informatie te 

verzamelen; 

 Je filtert communicatie op urgentie, waar nodig zet je acties uit en bewaak je de voortgang;  

 Je verzorgt correspondentie, maakt presentaties en werkt aantekeningen uit; 

 Je organiseert reizen (inclusief visum aanvragen);  

 Je bent verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van meetings en events;  

 Waar nodig vervul je de taken van office manager zoals facilitaire ondersteuning (office supplies, 

ordelijkheid kantoor); 

 Op verzoek ben je aanwezig bij afspraken en vergaderingen en maakt aantekeningen en/of 

notulen; 

 Je hebt een coördinerende rol met betrekking tot RvC vergaderingen, verspreid relevante 

documenten en zorgt op verzoek voor het notuleren van deze vergaderingen; 

Verwachtingen: 

 Je bent een persoonlijkheid met een no-nonsense mentaliteit die in staat is om te bewegen op 

alle niveaus binnen de organisatie en continue zoekt naar werk; 

 Je kunt goed zelfstandig en marktgericht werken en beschikt over uitstekende communicatieve 

vaardigheden; 

 Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol in een kleine (groeiende) organisatie; 

 Je bent flexibel, doortastend en representatief, je stelt hoge eisen aan jouw eigen werk en je 

bent nauwkeurig; 



 Je bent servicegericht/attent en je kunt goed omgaan met de vertrouwelijkheid die de functie 

met zich mee brengt; 

 Je bent goed in staat te analyseren en zelf een oordeel te vormen. 

 Je hebt een uitstekende beheersing van tenminste de Engelse en Nederlandse taal in woord en 

geschrift. 

Achtergrond: 

Je bent ten minste 4 dagen per week beschikbaar, hebt een HBO+ werk en denkniveau en meerdere 

jaren ervaring met zakelijke en bestuurlijke aangelegenheden. Juridische kennis (ondernemersrecht) is 

een pré. 

Beloning:  

Goede beloning voor werken in een jonge en dynamische omgeving inclusief bonus.  

Voor meer informatie over MILabs kunt je terecht op onze website www.milabs.com. Om te solliciteren 

stuur je een CV en motivatiebrief naar jobs@milabs.com. Een test is onderdeel van de procedure. 
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