
Officemanager met hart voor impact  

32 uur - Amsterdam – start z.s.m. vanaf oktober 
  

Werken bij Avance betekent bijdragen aan het nieuwe normaal! Denken én doen, dat is ons 
motto. Steeds meer maatschappelijke organisaties, maar ook de overheid en het bedrijfsleven, zetten 
zich in om hun maatschappelijke impact te meten en vergroten. Dat merken we bij Avance ook, we 
hebben veel te doen! Daarom zijn we op zoek naar een Officemanager die met een breed 
takenpakket bijdraagt aan een efficiënte werkomgeving en blije collega’s.  
 

Onze missie!   
Bijdragen aan een duurzamere wereld. Sinds 2009 ondersteunen we organisaties met impact ambities. 
We geven strategisch advies, voeren onderzoeken uit en leiden mensen op. Meer informatie over 
Avance Impact en onze dienstverlening kun je vinden op www.avance-impact.nl  
  

Meedoen? – Dit worden jouw taken 

Onze nieuwe collega is enthousiast, proactief en super goed in plannen. Dit zijn de activiteiten waar je 
aan gaat werken:   
 

• Je zorgt voor een representatief en georganiseerd kantoor; beantwoordt de telefoon, beheert 
diverse mailboxen, ontvangt gasten en helpt (indien nodig) bij de lunch. 

• Je hebt een grote rol bij intern projectmanagement; van het beheren van de planningstool tot 
het versturen van contracten. Je ondersteunt consultants die vragen hebben over 
projectadministratie en signaleert knelpunten.  

• HR-support: van de werving en on-boarding van nieuwe collega’s tot de administratie rondom 
verlof en verzuim. 

• Je bent verantwoordelijk voor praktische zaken bij onze eigen Opleiding Impactmanagement: 
je boekt de locaties, je communiceert met de deelnemers en zorgt dat alle materialen op tijd 
klaar staan.  

• Je bent onze chief happiness - initieert teamactiviteiten, borrels en hebt aandacht voor 
bijzondere prestaties en gelegenheden.  

• Niet onbelangrijk: Je onderhoudt contact met diverse leveranciers: denk aan de IT-support, de 
buren en de huisbaas. 

 
Kortom: een divers takenpakket!  

   
Wat we te bieden hebben?  

• Een kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren in een groeiend team met zeer 
gemotiveerde collega’s 

• Een inspirerende werkplek in een prachtig oud pakhuis aan het Barentszplein in Amsterdam   

• Marktconform salaris 

• 25 vakantiedagen (op basis van een full-time dienstverband) 

• Secondaire arbeidsvoorwaarden als een pensioenregeling en opleidingsbudget 

• Jouw ideeën tellen en we zijn blij met elk goed verbeterplan  
 

Naar wie zijn we op zoek? 

• Je wordt enthousiast van ons werk en wil graag bijdragen aan een duurzame wereld 

• Je bent MBO of HBO afgestudeerd en hebt 3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie 

• Je kunt goed organiseren en bent een uitstekende planner 

• Een doener; bereid om alles aan te pakken en bij te springen waar nodig (je denkt in 
oplossingen)  

• Je schrijft makkelijk en aansprekend, Nederlands is onze voertaal op kantoor  

• Kennis van Microsoft Teams is een pré  

• Kennis van de AVG-wetgeving is een pré   
 
Word je hier blij van?  
Ben je enthousiast geworden om ons team aan te vullen met jouw kwaliteiten en kennis? Voldoe je aan 
de gevraagde kwalificaties? Laat ons weten wie je bent en solliciteer via dit formulier. De sluitingsdatum 

is vrijdag 1 oktober. 
  
Heb je vragen over de functie? Stuur ze naar recruitment@avance-impact.nl.  

http://www.avance-impact.nl/
https://avance-impact.homerun.co/officemanager-met-hart-voor-impact/nl/apply?&step=1
mailto:recruitment@avance-impact.nl

