OFFICE
MANAGER
FREELANCERS
UNITED

Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime officemanager voor ons kantoor in Amsterdam. Heb jij enkele
jaren ervaring in een soortgelijke functie? Ben jij een alleskunner die ballen in de lucht kan houden? Vind
jij het leuk om te werken in een hecht en informeel team met korte lijnen en extreem open cultuur? Dan
zoeken wij jou!
De officemanager die bij onze organisatie past is gedreven en ambitieus, sterk in plannen en uiterst
precies. Bovendien heb je goed gevoel voor taal en neem je graag het voortouw. Zo krijg je bij Freelancers
United veel ruimte en vrijheid om zelf dingen op te zetten en te ontwikkelen. Dat geldt ook voor je functie.
Jij bepaalt eigenlijk zelf hoe je die verder invult en hoe jouw dagen eruitzien.

Taken en verantwoordelijkheden
Het gaat dus om een veelzijdige functie, waarin je een hoge mate van vrijheid en zelfstandigheid hebt. De
functie houdt -in ieder geval- het volgende in:
•
•
•

Office support: administratie, begeleiden financiële administratie, contracten & contacten op		
drachtgevers en kandidaten, offertes, databasebeheer, agendabeheer, kantoorzaken.
Marketing support: invullen en uitvoeren van productie van give-aways, nieuwsbrief en
social media. Het beheren van onze website en het organiseren van events (intern, extern).
Business support: ondersteunen team waar nodig en kandidaat- en relatiemanagement.

Wij bieden

•• Een fulltime functie in Amsterdam met veel ruimte voor eigen inbreng, veel vrijheid, diversiteit en
verantwoordelijkheid.
•• Aandacht voor je persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling op het gebied van marketing,
communicatie en HR.
•• Een toffe werkplek bij een co-workingspace met leuke events, office yoga en korting op sporten
•• Inspirerende teamdagen (twee a drie keer per jaar)
•• Een marktconform salaris gebaseerd op jouw kennis en kunde.

Jij bent

•• altijd gestructureerd, uiterst precies en houd ten alle tijden overzicht. Je kijkt graag net even verder dan
de rest.
•• energiek, enthousiast en niet vies van hard werken.
•• creatief in oplossingen en staat altijd aan op nieuwe ideeën.
•• sterk in taal in woord en geschrift en het maken van spellingsfoutjes gebeurt je niet zo snel.
•• ambitieus en hebt de drive om het verschil te maken. Je wilt graag bijdragen aan het succes van
Freelancers United. Niet omdat het moet, maar omdat jij je eigen ambities wilt waarmaken.

Freelancers United
Freelancers United is wat de naam belooft: een verzameling freelancers van meer dan 2500 professionals. Wij hebben deze unieke HOOP gebouwd in de leukst mogelijke vakgebieden: marketing, communicatie en HR. Onze HOOP is het netwerk waarin onze opdrachtgevers en freelancers samen optrekken.
Waarbij, door alle verschillende specialisaties, het maken van bijzondere combinaties mogelijk is. Hierdoor ontstaan voor de opdrachtgever én de freelancer one of a kind samenwerkingen.
Specialist op het gebied van marketing, communicatie of HR nodig? Freelance of toch vast? Junior of
eerder supersenior? Een creative mind of liever een strategisch brein? WE FIX IT
Creatief team op maat nodig om jouw ambities waar te maken? Of toch eerst je merk in zn essentie
beschreven? Een bevlogen why? Een volledige rebranding of alleen een nieuw logo? WE CREATE IT
Marketing, communicatie en HR zijn nooit af. Daarom blijven wij graag betrokken bij jouw plannen. Dus
voor een heel beperkt aantal uren per maand kunnen wij je ondersteunen. Met alle specialisaties die we
vertegenwoordigen. Zie ons als je flexibele schil. Always on. WE GROUND IT.
Klinkt dit als jouw nieuwe job? Reageer dan snel!

Sollicitatieprocedure

•• Stuur jouw CV en korte motivatie naar myrthe@freelancersunited.nl.
•• Zien wij een match? We geven je een belletje om elkaar beter te leren kennen.
•• Enthousiast? We nodigen je uit voor een eerste gesprek bij ons op kantoor. Na positief verloop van
het eerste gesprek volgt een tweede gesprek
•• Still happy? Je komt bij ons in dienst als fulltime officemanager bij Freelancers United in Amsterdam.

HAPPY TO
MEET US?
STUUR JE CV EN MOTIVATIE >
Your Chief: Myrthe de Brouwer

// FLUXER • 06 – 83 60 27 19 • myrthe@freelancersunited.nl

We kennen de talentvolste junioren en de meest ervaren senioren,
marketing-, communicatie- en hr-specialisten.
We kunnen professionals voor fulltime of voor een dag per week aan je voorstellen.

U NAME IT

