OFFICE ASSISTANT
4 DAGEN - 24 UUR PER WEEK
Ben jij een kei in overzicht houden, help je graag collega’s waar nodig en vind je het geen
probleem als geen dag hetzelfde is? Dan is deze nieuwe functie bij sociale onderneming Dignita
misschien wel wat voor jou!
Als Office Assistant ben jij de schakel tussen je collega’s op kantoor, en de verschillende Dignita
locaties in Amsterdam. Je zorgt ervoor dat het Dignita kantoor verzorgd en opgeruimd is en
ondersteunt het officeteam met (financieel) administratieve taken en personeelszaken, zoals het
beantwoorden van emails, boeken van facturen, printen en archiveren. Je zorgt ervoor dat alle
Dignita locaties de juiste materialen hebben en brengt post van de verschillende locaties naar
kantoor. Geen dag is hetzelfde en je fietst dagelijks langs meerdere Dignita locaties. Deze functie
biedt veel uitdaging en afwisseling voor een enthousiaste starter die het leuk vindt om van alles
op te pakken en een sociale onderneming wilt helpen om te groeien.

HOE ZIET JE WERKDAG ERUIT?
Je begint natuurlijk met een lekker kopje koffie en een praatje met collega’s. Daarna check je de
algemene mailbox en je eigen mail, om een planning voor de dag te maken. Moeten er
contracten geprint worden en naar het Dignita restaurant worden gebracht? Of zijn er nieuwe
menukaarten nodig? Zijn er bestellingen die gedaan moeten worden? Voor jou is het niet erg als
er zomaar een vraag van een collega tussendoor komt – je zorgt er graag voor dat je collega’s
ontlast worden. Halverwege de dag fiets je naar het restaurant om spullen te brengen en de post
op te halen, en eet je daar een lekkere lunch. Je eindigt je dag weer op kantoor met een laatste
check van de mail en gaat tevreden na een afwisselende dag naar huis.

BELANGRIJKSTE TAKEN:
Zorgt dat op kantoor alles opgeruimd en gearchiveerd is, op voorraad is en goed werkt,
door op tijd bestellingen te plaatsen en contact te houden met leveranciers en service
providers
Assisteert bij alle administratieve taken en office management, zoals printen, scannen,
lamineren, archiveren, emails beantwoorden, in- en uitgaande post bijhouden, meetings
plannen en notuleren
Ondersteunt HR en managers bij het onboarden van nieuwe medewerkers, met het printen
van papieren, juiste registratie, IT set-up, uniformen etc.
Ondersteunt de financiële administratie, o.a. bij het opstellen en boeken van facturen,
kassa-afdrachten verzamelen en verwerken van financiële data
Verantwoordelijk voor de algemene mailbox

WAT HEB JE HIERVOOR NODIG?
Proactieve, zelfstandige houding en flexibiliteit
Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels
Ervaring met Microsoft Office
Goede communicatieve vaardigheden
Integriteit en discretie
Een rijbewijs is extra handig, niet noodzakelijk

WAT BIEDEN WIJ?
Een jong, dynamisch en divers team met veel ruimte voor gezelligheid
Professionele en vriendelijke werkomgeving
Een plek waar je kan groeien en jezelf kan ontwikkelen
Competitief salaris, personeelskorting, -activiteiten en -feesten
Heerlijk eten en drinken – de beste brunch van Amsterdam volgens onze fans
Werk bij een succesvolle sociale onderneming die positieve impact heeft op het leven van
kwetsbare mensen

MEER INFORMATIE
Dignita is een succesvol brunchconcept met drie restaurants in Nederland. Wij werken met veel
passie en toewijding om onze gasten elke dag heerlijke brunchgerechten te serveren. We willen
dat elk bezoek aan Dignita speciaal is en we willen groeien. Daarom hebben we jou nodig!
Dignita is een sociale onderneming van Not For Sale. Dit is een internationale organisatie die
slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting helpt om hun toekomst weer op te bouwen door
middel van trainingen en coaching. Alle winst van de restaurants wordt gebruikt om het werk
van Not For Sale te ondersteunen. We hebben een jong, divers en dynamisch team en we zijn
constant bezig te ontwikkelen en te groeien.
In deze functie help je mee om de organisatie naar het volgende niveau te tillen en te zorgen
voor een stabiele groei naar meer vestigingen, zodat we onze sociale impact kunnen vergroten.
Daarbij is er ook ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en groei.

SOLLICITEREN?
Ben je geïnteresseerd om ons team te komen versterken, wil je impact maken en denk je dat je
goed bij ons zou passen? Dan horen we heel graag van je! Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
info@eatwelldogood.nl en we nemen contact met je op.
Houd er rekening mee dat sollicitaties zonder motivatiebrief niet in behandeling kunnen
worden genomen.
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