VACATURE: Office Manager Amsterdam
LEREN&ZO is op zoek naar een echte regelneef (m/v).
Houd jij van afwisseling en aanpakken? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?
Ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt natuurlijk! Denk hierbij aan …
Het beantwoorden van telefoon en begroeten van leerlingen, ouders én begeleiders. Je bent
zelf verantwoordelijk voor de lokalenindeling, dus wijs je iedereen gemakkelijk de weg. Het
inplannen van intakegesprekken en het in orde maken van dossiers van nieuwe leerlingen.
Ook neem je een belangrijk deel van de planning op je: van bijlessen en van begeleiders.
Alle benodigdheden zijn voorradig en materialen op orde, daar zorg jij natuurlijk voor. Dit gaat
van een potlood en gum tot info-sheets voor ouders en cadeaus voor examenleerlingen. Als
contactpersoon van schoonmaakster, klusjesman en buren, weet jij precies wat allemaal
nodig is. Ook help je bij de werving en verwelkoming van nieuwe medewerkers. Houdt de
website up-to-date en maakt leuke nieuwsbrieven en andere communicatie. Oh ja, en je zit
meteen in onze actieve feestcommissie! Never a dull moment dus

😊

Wat verwachten we?
-

Klantgerichtheid zit in je genen
Je eigen “winkel” organiseren: overzicht is ‘key’, zelfstandig prioriteiten stellen
Flexibel, stressbestendig, creatief en gevoel voor humor
HBO niveau: afgerond of nog bezig met een studie
Ervaring niet belangrijk. Hands-on snel iets nieuws op kunnen pakken wel.
24-30 uur. Flexibel over 5 dagen. Bijvoorbeeld van 12:00u tot 18:00u.
Bijv. een ochtend thuis en een middag vrij? Kom maar met een voorstel.

Wat krijg je van ons?
Je gaat deel uitmaken van een ontzettend leuk, betrokken team. De sfeer is ongedwongen
en eigen inbreng wordt zeker gewaardeerd. Er wordt hard gewerkt en veel gelachen. We
bieden een marktconform salaris. Werktijden in schoolvakanties in overleg. Hoe mooi is dat.
Denk je: “Hé dat ben ik?” Stuur dan een e-mail met cv naar renee@leren-zo.nl.
Heb je eerst nog vragen? Bel ons 020-774 1786 of mail hanke@leren-zo.nl.
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