
WIE  ZIJN  WIJ?

ook vandaan komt. Wij geloven dat elk talent uniek is. Dat iedereen een

bijdrage kan leveren aan de samenleving op basis van talent en

gelijkwaardigheid. NewBees bereidt nieuwkomers voor op een baan: op een

plek in de samenleving. We matchen nieuwkomers met traineeships bij lokale

ondernemers en organisaties.

NewBees gelooft in talent. In een samenleving waar iedereen 

de kans krijgt om talent te benutten. Wie je ook bent en waar je

NewBees is een energieke, professionele, diverse, snelgroeiende jonge organisatie,

actief in acht Nederlandse steden met in totaal dertig medewerkers.

BUSINESS WIZARD

VACATURE

32  UUR

WIL J IJ  B IJDRAGEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING IN EEN SNELGROEIENDE,

ENERGIEKE ORGANISATIE  WAAR JE ECHT HET VERSCHIL  KAN MAKEN?

Stuur dan voor 15 juli een motivatie en CV naar dorien@new-bees.org

Voor vragen kan je bellen met Dorien Marres (06 4612 1252)

WAT  GA  JE  DOEN?

Stroomlijnen van alle activiteiten 'achter de schermen'

Organiseren van alle rapportages en P&C cyclus

Bijhouden van (HR) administratie

Schrijven en/of redigeren van aanvragen en projectvoorstellen

Communicatie intern en extern zoals de infobox, website,

nieuwsbrieven etc.

Bijhouden van budgetten



Er blij van wordt om rust en structuur aan te brengen, zodat iedereen zich

optimaal met het behalen van de doelstelling kan bezighouden.

Praktisch en secuur is, rust en vriendelijkheid uitstraalt en het fijn vindt om

anderen zaken uit handen te nemen.     

Zich thuis voelt in een ‘platte’ organisatie waarin iedereen zelfstandig werkt,

op basis van gelijkwaardigheid. 

Opgewekt en besluitvaardig is en denkt in kansen en oplossingen.

Niet terugdeinst om zelf dingen te doen, en met een hands-on mentaliteit

collega’s zaken uit handen neemt. 

Het management ondersteunt en hun leven makkelijk maakt.

BUSINESS WIZARD

VACATURE

32  UUR

WIL J IJ  B IJDRAGEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING IN EEN SNELGROEIENDE,

ENERGIEKE ORGANISATIE  WAAR JE ECHT HET VERSCHIL  KAN MAKEN?

Stuur dan voor 15 juli een motivatie en CV naar dorien@new-bees.org

Voor vragen kan je bellen met Dorien Marres (06 4612 1252)

Wij zoeken een positieve, energieke, flexibele, zelfstandige,

wijze collega. Een echte spin in het web die;

WIE  ZOEKEN  WE?

HBO/WO werk-

en denkniveau

Minimaal 5 jaar

ervaring in een

soortgelijke

functie

Uitstekende

communicatie-

vaardigheden

in Nederlands

en Engels

Minstens 4

dagen per week

beschikbaar

Woonachtig

in- of rondom

Amsterdam

Marktconform

salaris in

schaal 8 (CAO

Sociaal Werk)
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