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Vrijwillige Professionals

Gilde Den Haag vraagt ter versterking van haar team
vrijwilligers op het bureau een

Administratief medewerker m/v
voor twee dagdelen (ochtenden) per week

Gilde Den Haag
Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde!
Zo’n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis,
kunde en (levens)ervaring in voor hun stad en hun stadgenoten.
Zo verzorgt het Gilde verschillende stadswandelingen met een gids
voor ruim 10.000 deelnemers per jaar, is er het taalmaatjesproject
SamenSpraak en kunnen coaches/adviseurs/taalbegeleiders ingezet
worden vanuit Individueel Advies.
De functie
Het Gildekantoor is de spil van onze organisatie. Hier worden vraag
en aanbod bij elkaar gebracht. Als lid van het kantoorteam bent u het
eerste aanspreekpunt voor iedereen die een beroep op ons wil doen.
De taken omvatten o.a. het telefonisch en schriftelijk verstrekken
van informatie over het Gilde in brede zin; het registreren van de
aanvragen en het bewaken van de aanvraagdossiers (in een
geautomatiseerd systeem); het onderhouden van contacten met de
stadsgidsen, coaches en adviseurs; het maken van rapportages en
het verrichten van secretariaatswerkzaamheden voor het Gildebestuur.
Het huidige team bestaat uit negen parttimers.
Onkosten worden vergoed. Alle vrijwilligers van het Gilde zijn verzekerd.
Wie zoeken wij?
U hebt tenminste MBO-niveau. U bent een administratieve
duizendpoot met ervaring die plezier heeft in het werken in
teamverband, maar ook zelfstandig kan functioneren. U kunt goed
overweg met MS Word en Outlook, liefst ook met Excel. Kennis van
vreemde talen is een pre. Goede communicatieve eigenschappen zijn een
must, gezien de diverse contacten van het Gilde, zowel intern als extern.
Belangstelling?
Bent u geïnteresseerd in deze afwisselende vrijwilligersbaan in een
divers team, stuur dan een beknopte CV naar info@gildedenhaag.nl.
Wilt u meer weten over de functie, neemt u dan contact op met
Uschi Lubowski op dinsdag of donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur
op 070 3561281.
Gilde Den Haag, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag.
Geopend van 9.30 - 12.30 uur, 070 3561281
info@gildedenhaag.nl www.gildedenhaag.nl

