VACATURE: Office Manager Amsterdam
LEREN&ZO is op zoek naar een echte ‘duizendpoot’ (m/v) voor 12-16 uur per week / per
direct tot juli 2022 - met mogelijkheid tot verlenging komend schooljaar.
Een perfecte bijbaan voor een student die graag praktisch bezig is. 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 …
• Alle benodigdheden zijn voorradig en materialen zijn op orde in onze 3 panden. Dit
gaat van een potlood & gum tot de boodschappen en inventaris voor de panden
• Als contactpersoon van schoonmaakster, klusjesman en wifi-specialist houd jij onze
panden spic en span
• Het beantwoorden van telefoontjes en ontvangen van leerlingen en ouders.
• Jij koppelt bijlesaanvragen aan de juiste begeleider.
• Je draait je hand niet om voor het maken een goede mailing of nieuwsbrief voor onze
klanten – communicatie is echt jouw ding.
• En je houdt de website up-to-date, signaleert welke actuele zaken op de website
moeten komen en oja, je post regelmatig berichten op onze sociale mediakanalen.
Wat verwachten we?
-

Klantgerichtheid en teamwork zit in je genen; je vangt zaken op als collega’s onder
elkaar
Jij kunt zelfstandig prioriteiten stellen: de hectiek van de dag kun jij goed managen
Je bent flexibel, stressbestendig, creatief en hebt gevoel voor humor
HBO niveau: afgerond, bezig met een studie of een tussenjaar
Ervaring niet belangrijk, praktische instelling wel. Nieuw probleem? Jij lost het zo op
of trekt tijdig aan de bel.
Werktijden in de middag (in ieder geval vrijdagmiddag, andere dagen zijn flexibel in te
roosteren – 3 keer per week ben je minimaal beschikbaar - # uren in overleg)

Wat krijg je van ons?
Je gaat deel uitmaken van een ontzettend leuk, betrokken team. De sfeer is ongedwongen.
Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen.
Denk je: “Hé dat ben ik?” Stuur dan een e-mail met CV naar sophie@leren-zo.nl.
Heb je eerst nog vragen? Bel ons op 020-774 1786.
Speerstraat 13 | 1076 XM Amsterdam | 020 774 17 86
www.leren-zo.nl | info@leren-zo.nl

