DANCE4LIFE VACATURE

MEDEWERKER
OPERATIONS
(24 UUR)
Wij zijn op zoek naar een
handige en energieke
medewerker operations die
als geen ander de
werkprocessen bij
Dance4Life in goede banen
kan leiden.
HANDS ON – PROJECTMATIG –



Je bent het eerste aanspreekpunt voor de IT
omgeving op kantoor, inclusief security en
toegangsbeleid;



Je denkt mee en adviseert over de meerjarige IT
strategie;



Je zorgt dat onze online applicaties het doen en dat
teams weten hoe ze werken (CRM, finance, project
management);



Je neemt beslissingen over wat we waar inkopen en
evalueert onze belangrijkste leveranciers;



Je helpt alle teams om continue te verbeteren en te
leren van opgedane ervaring volgens ISO: 9001;



Je neemt bestaande afspraken en procedures onder
de loep en bedenkt hoe we het beter kunnen doen;



Je bent er verantwoordelijk voor dat we AVG
(GDPR) compliant blijven door de werking van het
privacy management system te bewaken;



Je coördineert de BHV;

ZELFSTANDIG – PROACTIEF –
GESTRUCTUREERD

Jouw uitdaging
In deze functie zorg jij ervoor dat onze teams zo simpel
en effectief mogelijk samenwerken. Samen met jouw
collega’s in het team operations bedenk jij hoe ons werk
makkelijker kan en draag je elke dag bij aan de
‘operational excellence’ van Dance4Life. Want hoe
minder energie het kost om goed werk te leveren, des
te meer energie kunnen we stoppen in ons doel; een
gezonde toekomst voor jongeren wereldwijd.
In jouw functie heb je nauw contact met alle afdelingen
van Dance4Life en overtuigt hen van jouw voorstellen
en ideeën. Je beheert bestaande bedrijfsprocessen en
je denkt continu na over het vernieuwen en verbeteren
van de organisatie. Daarnaast ben je als projectleider
ook verantwoordelijk voor de implementatie. Herken je
jezelf in dit profiel en vind je het een uitdaging om de
Dance4Life organisatie effectiever te maken? Dan is dit
de functie voor jou!
STUUR VÓÓR 14 OKTOBER A.S. EEN EMAIL
MET JE MOTIVATIE, BESCHIKBAARHEID EN
JE CV NAAR DENISE@DANCE4LIFE.COM.

Jouw rol


Jouw profiel


Je hebt een relevante beroepsopleiding (MBO/HBO)
afgerond in facility management / IT;



Je hebt kennis van operational excellence en lean
six sigma (pré)



Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren
van operationele projecten;



Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse
en Engelse taal in woord en geschrift;



Je hebt kennis van en ervaring met het beheren van
IT infrastructuren en leveranciers (contracten en
slas);



Je hebt ervaring met het uitvoeren en van
verbetertrajecten en hoe je teams hierin meeneemt;



Je bent accuraat en kunt goed plannen en
organiseren;



Je pakt zelfstandig dingen op en je begrijpt wanneer
je afstemming moet zoeken;



Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden;



Je bent oplossingsgericht, proactief en leergierig;



Je hebt affiniteit met jongeren en de missie van
Dance4Life.

Je laat belangrijke processen goed verlopen en hebt
hierin een uitvoerende rol (IT, inkoop, HR,
kwaliteitsmanagement, travel, databeveiliging en
werkplekken);
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DANCE4LIFE VACATURE

Wat we bieden


Een uitdagende functie in het hart van Dance4Life
voor 24 uur per week



Salarisindicatie van € 2.600 - € 3.200 bruto per
maand o.b.v. Een 40-urige werkweek (afhankelijk
van opleiding en ervaring)



Een inspirerende en bruisende werkomgeving in het
centrum van amsterdam



De functie is per direct beschikbaar (in overleg)

Een online assessment maakt deel uit van de
procedure. We geloven in de toegevoegde waarde van
diversiteit in teams en streven naar zo veel mogelijk
variatie in leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur en
culturele achtergronden.

OVER DANCE4LIFE
Onveilige seks en seksueel geweld vormen de snelst
groeiende gezondheidsrisico’s voor jongeren wereldwijd.
Dat wil Dance4Life veranderen. Omdat je tijdens je
pubertijd liever met leeftijdsgenoten over seks praat dan
met volwassenen, traint Dance4Life juist jonge mensen
om het Dance4Life empowerment model wereldwijd te
verspreiden. Hierbij maken zij gebruik van een
lesprogramma waarin muziek, dans, persoonlijke
verhalen en activiteiten gebruikt worden om andere
jongeren te inspireren.
Zo werkt Dance4Life samen met jongeren aan een
toekomst waarin zijzelf gezonde seksuele keuzes
kunnen maken. In ons kantoor aan de keizersgracht in
amsterdam bieden we je een inspirerende en uitdagende
werkomgeving waarin je deel uit maakt van een
dynamisch, internationaal team.

Enthousiast?
Ben je geïnteresseerd en wil je werken bij een
inspirerende en vooruitstrevende non-profit organisatie?
Stuur dan vóór 14 oktober a.s. Een email met je
motivatie, beschikbaarheid en je cv naar
denise@Dance4Life.com.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die naar
hetzelfde e-mailadres sturen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet
op prijs gesteld.
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