Administratief / secretarieel medewerker
Datum

6 augustus 2019

Functietitel

Administratief / secretarieel medewerker (m/v)

Organisatie

Partners for Innovation

Standplaats

Amsterdam

Startdatum

1 september 2019

Functie-eisen

-

Werkveld

Administratief / secretariaat / office management

Beschrijving

In verband met een groeiende projectenportfolio zijn wij op zoek naar een medewerker
(m/v) die ons op organisatorisch / secretarieel / administratief vlak kan ondersteunen.

MBO+ niveau management assistent of administratieve / secretariële richting
Relevante werkervaring: minimaal 2 jaar
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Frans is een pré.

Partners for Innovation
Partners for Innovation is hét bureau voor duurzame innovatie. Samen met een gedreven
team van professionals werk je aan uitdagende en innovatieve projecten, die bijdragen
aan de transitie naar een duurzame toekomst. Opdrachtgevers zijn bedrijven,
brancheorganisaties, overheden en NGO’s in Nederland, Europa en Afrika. Onze
werkvelden zijn de circulaire economie, duurzame energie en agribusiness. Partners for
Innovation bestaat 15 jaar en heeft 13 medewerkers in Nederland en 5 in Niger. Onze
kernwaarden zijn: deskundig, duurzaam, resultaatgericht, innovatief en verbindend.
De functie
In deze functie zorg je ervoor dat op organisatorisch en administratief vlak alles goed
geregeld is. Je bent onder meer verantwoordelijk voor:
-

Documentbeheer van bijvoorbeeld CV’s en referenties;
Samenstellen en opmaken van offerte- en rapportteksten;
Invoeren van inkoopfacturen in Exact Online;
Voorbereiden van crediteurenbetalingen;
Voorraadbeheer kantoorbenodigdheden en inkoop gezamenlijke lunch;
Verzorgen van inkomende en uitgaande post en e-mail.

De precieze werkzaamheden kunnen variëren en worden in overleg ingevuld.
Profiel
Je vindt het leuk om te organiseren, bent communicatief vaardig en tekstueel sterk. Je
werkt zeer zorgvuldig, zelfstandig, professioneel en kwaliteitsgericht. Omdat je veel met
teksten werkt is een uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en
Engelse taal belangrijk. Kennis van het Frans is een pré. Je hebt een relevante opleiding
op minimaal MBO-niveau (bijv. management assistent, Schroevers) en minimaal 2 jaar
werkervaring in een vergelijkbare functie. Je bent goed in het werken met Word en Excel
en bent woonachtig in de regio Amsterdam.
Persoonlijke groei
Partners for Innovation hecht sterk aan ontplooiing en persoonlijke groei. Er is dan ook
veel aandacht voor uitwisseling van ideeën, coaching en zelfontwikkeling. De werksfeer
is prettig en zeer open; creativiteit, initiatief en zelfstandigheid staan hoog in het vaandel.
Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Contact

Interesse? Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief voor 15 september op
jobs@partnersforinnovation.com o.v.v. administratief medewerker. Wil je meer weten
over deze vacature, neem dan contact op met Carla Koster of Peter Vissers,
telefoonnummer +31 (20) 62 00 511.

Webadres

www.partnersforinnovation.com

