
Enthousiaste Office Manager (20-24) uur voor inspirerend kantoor bij Artis 
 

Ben jij van nature ondernemend,  zorgzaam en secuur? Ben jij woonachtig in omgeving Amsterdam en 
voor 20-24 uur per week beschikbaar? Spreekt een ondernemend team je aan? Dan is dit jouw baan! 
 
Wat jij gaat doen 
 
Wij zoeken, ter uitbreiding van het huidige team een tweede enthousiaste en vrolijke parttime Office 
Manager. Als Office Manager ben je een onmisbare schakel binnen onze organisatie. In deze functie ben 
je samen met onze huidige Office Manager verantwoordelijk voor het ondersteunen van de gehele 
organisatie op secretarieel, administratief, facilitair en organisatorisch gebied.  
 
In eerste instantie gaat het om een parttime functie van 20-24 uur verdeeld over 3 of meerdere dagen, 
waarbij je in eerste instantie een deel van de werkzaamheden gaat overnemen van jouw collega. Samen 
vorm je het team van officemanagement, waarbij de focus bij jou in begin meer ligt op kantoor 
organisatie en andere ad hoc werkzaamheden.  
 
 
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

● Het enthousiast ontvangen van gasten 
● Het dagelijks verzorgen van de lunch  

● Het zorgen voor een plezierige, opgeruimde en efficiënt georganiseerde werkomgeving 
● Het beantwoorden van de telefoon 

● Het verwerken van post en e-mail, archivering 

● Agendabeheer  

● Het bestellen van kantoorartikelen, presentjes en dergelijke  
● Ad-hoc projecten (bv event organiseren) 

      
Het betreft een vaste baan voor 20-24 uur per week, verdeeld over meerdere dagen. Ons kantoor 
bevindt zich hartje centrum, bij Artis. 
 

Ben jij de kandidaat? 
 

● Je bent hands-on, een echte aanpakker en voelt je nergens te goed voor; 
● Je bent communicatief vaardig en schrijft en spreekt vloeiend Nederlands en goed Engels. 
● Je bent 20-24 uur week beschikbaar; met mogelijkheid tot uitbreiding van de uren in de komende 

jaren 
 
 

Daarnaast beschik jij over verantwoordelijkheidsgevoel, ben je ondernemend, oplossingsgericht en kan je 

goed presteren onder druk. Je  bent open, eerlijk en verbindend. 

      
 
Waar je gaat werken 
Rubio Impact Ventures investeert in start-ups en scale-ups in Nederland en die de potentie hebben om de 
wereld te veranderen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de meest duurzame ondernemingen van 
onze tijd de oplossingen bieden voor de grootste uitdagingen in onze samenleving. Inmiddels hebben we 
in 29 bedrijven geïnvesteerd en recent een tweede fonds opgehaald. Met € 150 miljoen onder 
management zijn we een van de grotere impactfondsen van Europa. 

We hechten aan onze onderlinge verschillen – we weten dat we met een divers team het beste in elkaar 
naar boven halen. Er werken nu bijvoorbeeld evenveel mannen als vrouwen bij Rubio. We zijn benieuwd 
hoe jij met jouw kwaliteiten daaraan bij kan dragen. 

https://www.rubio.vc/
https://www.rubio.vc/our-investments/
https://www.rubio.vc/2020/10/01/social-impact-ventures-doubles-fund-size-and-renames-to-rubio/


Reageren  

Enthousiast? Stuur ons voor 20 juni a.s. een mail t.a.v. Kirstin Valkonet (kirstin@rubio.vc) met daarin jouw 
motivatie en CV. Wij nemen contact met je op.  

 

mailto:kirstin@rubio.vc
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