Vacature officemanager 4M
Verlang je ernaar om deze wereld een betere plek te maken? Ben je op zoek naar een plek waar je
jouw inzicht en talenten in kunt zetten voor een doel waar je in gelooft? 4M is een beweging die
jaarlijks vele weekenden en events organiseert. De beweging beslaat vier terreinen: De 4e Musketier,
die zich richt op mannen en vaderschap, Arise, dat zich richt op vrouwen, de Muskathlon, die zich
richt op de strijd voor gerechtigheid en LIFE, een netwerk dat erop is gericht ondernemers te
versterken. Vanuit het officeteam wordt de hele beweging gefaciliteerd.
Dienstverband: Jaarcontract | Uren: 32 uur (0,8 fte)
Functieomschrijving
Doel van de functie
Als officemanager ben jij verantwoordelijk voor de organisatorische en secretariële zaken op ons
kantoor. Jij bent de schakel tussen het MT, het officeteam en de verschillende bewegingsteams (4e
Musketier, Arise, Muskathlon en LIFE) en zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt.
Taken en verantwoordelijkheden
Als officemanager ben je een spin in het web en ondersteund de manager operations in praktische
zaken. Je bent het eerste aanspreekpunt van het officeteam. Ook bewaak en controleer jij onder
andere de planningen en doelstellingen van het team. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de
dagelijkse facilitaire zaken op kantoor en aanspreekpunten voor bezoekers van ons kantoor. Ook
ondersteun jij het management team met het opstellen van agenda’s. het maken van notulen en het
bewaken van de planningen en afspraken.
Je werkt in principe tijdens kantooruren, maar houdt rekening met af en toe wisselende werktijden.
Locatie
Je werkt hoofdzakelijk op kantoor in Zwolle, maar ook een dag per week op ons kantoor in Enschede.
Profiel
Jij bent een enthousiaste, bevlogen, servicegerichte werknemer een hart voor God en mensen. Je
leeft en werkt vanuit een levende relatie met Jezus.
Je werkt nauwkeurig, bent in staat mensen aan te sturen, je kunt goed samenwerken en je bent
servicegericht. Je beheerst Nederlandse taal en spreekt vloeiend Engels.
Je hebt een opleiding office management of een vergelijkbare opleiding genoten op HBO-niveau en
beschikt over relevante werkervaring die je bij voorkeur hebt opgedaan in een commercieel bedrijf.
Deelname aan minimaal één activiteit van de 4e Musketier, Muskathlon of Arise is een absolute pre.
Sollicitatie
Herken je jezelf in het profiel en kom je graag meebouwen binnen 4M? Stuur dan je CV en
motivatiebrief voor 1 oktober 2019 naar Jan van Harten, manager operations
(j.vanharten@de4emusketier.nl)

