Stage Assistent Office Manager Vunzige Deuntjes (28 – 40 uur)
Ben jij iemand die altijd alles in goede banen leidt? Iemand die met meerdere kleurtjes in agenda’s en
notitieboekjes schrijft, iemand die aan dronken vrienden kan vertellen waar ze ook alweer hun sleutels hebben
gelaten en altijd het hoofd koel weet te houden? Geweldig, want dan zijn we op zoek naar jou!
Als Assistent Office Manager van Vunzige Deuntjes zorg jij ervoor dat alles op rolletjes loopt. Zo bereid je
vergaderingen en bijeenkomsten voor, maak je notulen en beheer je de agenda via Google Agenda. Daarnaast
zal je je gaan bezig houden met de financiën. Je stelt facturen op, zorgt dat deze op tijd betaald worden en
bewaakt het budget. Tenslotte communiceer je met verschillende partijen. Zo voer je telefoongesprekken, stel
je mails en brieven op en ondersteun je verschillende projecten. Ook het organiseren van uitjes, het regelen
van taart als er iemand jarig is en het inkopen van de lunch, koffie en thee voorraad valt onder jouw
verantwoordelijkheid.
Wie is VD Events?
VD Events is een creatief evenementenbureau en eigenaar van verschillende evenementen concepten zoals
Vunzige Deuntjes, By The Creek, Grof Geschud en Parels van de Stad. Het bedrijf werkt daarnaast veel samen
met andere evenementenbureaus en organisaties zoals Mysteryland, Amsterdam Open Air, MOJO, Crazy Sexy
Cool, Heineken en meer. Het team bestaat uit ongeveer 15 medewerkers variërend van stagiaires, parttime en
fulltime personeel en mede-eigenaren.
Misschien wel de tofste stage ooit!
De invulling van een stage verschilt natuurlijk per bedrijf. Binnen VD Events is er veel ruimte voor eigen
inbrengen. Omdat we een klein team zijn pik je veel dingen op: vergaderingen, brainstormsessies en het
plannen van evenementen. Het gevolg? Een diverse uitdagende stage met afwisselende werkzaamheden, veel
verantwoordelijkheden en tot slot een uitbreiding van je professionele netwerk.

Wat wij vragen:
•
•

Affiniteit met Vunzige Deuntjes.
Je werkt zelfstandig, maar bent ook een
team player.

•
•
•
•
•

Je bent stressbestendig.
Je hebt een helicopterview.
Resultaatgericht kunnen werken.
Een ondernemende houding.
Minimaal HBO werk en denkniveau.

•

Je studeert HRM of Office- en
projectmanagement.

•

Uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal.

Wat wij bieden:
•
•
•

Een uitdagende stage.
Een groot creatief netwerk.
Betrokken collega’s, partners en misschien
zelfs nieuwe vrienden.

•

De mogelijkheid om jezelf in verschillende
richtingen te ontwikkelen.

•
•

Een functie voor 40u p/w.
Stageperiode per direct.

•

Een vergoeding van € 150,- euro per
maand.

Je kan je opgeven door vóór 19 april een motivatiebrief en cv te mailen naar laura@vunzigedeuntjes.nl.
Let op: het betreft hier geen afstudeerstage, deze worden dan ook niet in behandeling genomen.

