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Vacature Organisatietalent bij Stad & Natuur
Ben jij altijd degene die de lijstjes bijhoudt, vooruitdenkt en overzicht houdt? Vind je het leuk om
mensen te woord te staan en mensen te ontvangen? Dan is Stad & Natuur de organisatie die jij
zoekt!
Momenteel zijn wij voor onze Front Office afdeling op zoek naar een echt organisatietalent! Iemand
die als Management Assistent de manager bedrijfsvoering en directeur kan ondersteunen bij
dagelijkse zaken zoals agendabeheer, notuleren en diverse ondersteunende werkzaamheden. Maar
ook het bemensen van de Front Office behoort tot je taken. Je bent enthousiast, leergierig en kan
goed secuur werken.
Wie ben jij?
• Je staat bekend als iemand die goed overzicht houdt en kan snel schakelen van de ene naar de
andere taak
• Het werken in een dynamische omgeving waar veel gebeurt past goed bij jou
• Je maakt gebruik van Office programma’s zoals Outlook, Excel, PowerPoint of weet dergelijke
programma’s je snel eigen te maken
• Je bent van nature vriendelijk maar kan ook grenzen stellen
• Je hebt MBO niveau 4 of HBO werk-denk niveau
• Heb je ervaring met de genoemde werkzaamheden? Geweldig! Nog geen ervaring maar herken jij
jezelf hier helemaal in? Dan kijken wij naar de mogelijkheden om je (intern) op te leiden
Wat ga je doen als organisatietalent?
Het organisatietalent dat wij zoeken organiseert en bereidt vergaderingen/afspraken voor, notuleert
tijdens vergaderingen en houdt CRM systemen bij. Ook ondersteun je de manager bedrijfsvoering en
de directeur waar mogelijk bij projecten en andere werkzaamheden. Daarnaast bemens je volgens
rooster de Front Office waar taken zoals telefoon, ontvangst bezoekers, faciliteren medewerkers,
zaalverhuur, post, e-mail, bijhouden van roosters en contact met externe partijen bij horen.
Als organisatietalent functioneer je binnen het team Front Office onder leiding van de manager
bedrijfsvoering. Binnen dit team worden administratieve en ondersteunende taken uitgevoerd ten
behoeve van de bedrijfsvoering.

Wat doet Stad & Natuur Almere?
Stad & Natuur verbindt de stad en haar inwoners met de natuur. Middels onze programmalijnen
recreatie, educatie en participatie zorgen wij ervoor dat inwoners, leerlingen en scholen,
vrijwilligers, bedrijven, maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij en zich inzetten voor de
groene, gezonde en duurzame stad Almere. Wij organiseren vele activiteiten, events en lessen op
onze locaties verspreid over de stad zoals Stadslandgoed de Kemphaan, de kinderboerderijen,
de schaapskooi Vroege Vogelbos en Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders. Zodat iedereen
de unieke natuur van Almere zelf kan ontdekken en beleven, dicht bij huis. Daarnaast werken wij
aan onze doelstellingen door projecten te ontwikkelen en deel te nemen aan diverse complexe
projecten, met veelal meerdere partijen en belanghebbenden.
Wat bieden wij jou?
• 20 gezellige collega’s in een hecht en gezellig team met een prettige werksfeer
• Regelmatig leuke activiteiten met elkaar
• Jaarcontract voor 28-36 uur per week
• Marktconform salaris
• Goede verlof- en onkostenregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Pensioenopbouw bij het ABP
• Laptop en mobiele telefoon voor de uitvoer van je werkzaamheden
• Unieke werkplek midden op de Kemphaan
Kom jij ons team versterken?
Spreekt dit je aan? Solliciteer dan vandaag nog bij ons! Er is geen sluitingsdatum, zodra wij de juiste
kandidaat hebben gevonden sluit deze vacature. Je kan je CV en motivatie sturen naar
sollicitatie@stadennatuur.nl t.a.v. Carina Graman, manager bedrijfsvoering.
Meer weten?
Als je n.a.v. de vacature meer wilt weten kan je contact opnemen met Carina Graman via
sollicitatie@stadennatuur.nl of 036 547 50 50

