VACATURE BIJBAAN
OFFICE MANAGER
Zoek je een flexibele bijbaan met inhoud? Wil je leren in een innovatief
bedrijf en meekijken met het ondernemerschap? Word je blij als de
zaken goed georganiseerd zijn en vind je het fijn om vanaf dag één veel
eigen verantwoordelijkheden te krijgen? En zie je het wel zitten om
midden in het culturele hart van Amsterdam te werken?

AIMATART HEEFT EEN VACATURE VOOR EEN OFFICE MANAGER
OVER AIMATART
Met AimAtArt helpen we bedrijven te transformeren naar een Creërende
Organisatie om in deze dynamische tijd succesvol te zijn. Dat doen we door
kunst als katalysator in te zetten. We activeren de creativiteit met innovatieve
sessies om de verandering te realiseren. Alleen maar creatieve types bij
AimAtArt? Zeker niet. De wetenschap is onze andere pijler. We werken samen
met de UvA en bouwen onze trajecten en interventies op basis van de laatste
wetenschappelijke inzichten.

WAT GA JE DOEN ALS OFFICE MANAGER?
Je bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van AimAtArt. Jouw rol
binnen ons team is oom ervoor te zorgen dat iedereen thuis en op kantoor
goed kan werken. Zo leer je onder andere boekhouden, zorg je voor goede
software, IT en een fijn kantoor, het kantoor en bestel je de lunches. Je bent
het organisatorische wonder binnen een club ondernemende creatievelingen!

JOUW PROFIEL:
Minimaal 6 uur per week beschikbaar
Wonend in Amsterdam
Praktische denker en daadkrachtige doener
Wandelende organizer
Secure werker die pas stopt als het klopt

VACATURE BIJBAAN
OFFICE MANAGER
WERKEN AAN HET MUSEUMPLEIN - VEEL AUTONOMIE EN TIJD
FLEXIBEL INDELEN - RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF –
CULTURELE TEAMUITJES – INNOVATIEVE WERKOMGEVING –
LEREN VAN ERVAREN ONDERNEMERS – MEEKIJKEN ACHTER DE
SCHERMEN BIJ DIVERSE BEDRIJVEN – HUMOR – PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING – HECHT TEAM – KUNST EN CULTUUR

HERKEN JIJ JEZELF IN DEZE BEHOEFTES VOOR EEN BIJBAAN?

Stuur je C.V. en een foto waaruit blijkt hoe georganiseerd je werkt naar
emily.devalk@aimatart.nl voor maandag 24 augustus en we hopen je snel
te ontmoeten.

ONS SOLLICITATIEPROCES?
Op basis van je C.V. en foto maken we kort telefonisch kennis. Zien we allebei
een match, dan plannen we een uitgebreide kennismaking met jou en
AimAtArt. Springen de vonken er vanaf en staan jouw handen al te wapperen
om aan de slag te gaan, per september mag je dan los!

AIMATART
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ARTIVATE PEOPLE FOR CHANGE

