Ben jij die enthousiaste verbinder die graag een rol pakt als spin in het web van een jonge
organisatie? Wij zoeken op korte termijn een

Initiatiefrijke Office-Manager
24 uur per week
Het Innovatiepact Fryslân is het samenwerkingsverband tussen het Friese hoger onderwijs,
het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, de provincie Fryslân en de F4 gemeenten. Als
strategisch platform zetten wij ons in om de innovatiekracht en het ondernemerschap van de
provincie te versterken. Onze uitvoeringsorganisatie adviseert, inspireert en vormt coalities.
Waar nodig ontwikkelen wij nieuwe programma’s en projecten, altijd in samenwerking
opgezet en door alle partners gedragen.

Functieomschrijving
Geen enkele dag bij het IPF is hetzelfde en dat is wat jou baan zo leuk maakt! Omdat jij degene
bent die de spin in het web is op kantoor in de Kanselarij zorg je ervoor dat dit een welkome
plek is voor zowel ondernemers als voor je collega’s. Je legt verantwoording af aan de
directeur van het IPF.
Je houdt je op dagelijkse basis bezig met een grote verscheidenheid aan werkzaamheden.
•
•
•
•
•
•

Social media kent geen geheimen voor je en je onderhoudt de website
Je geeft uitvoering aan het communicatieplan
Je geeft leiding aan events en bijeenkomsten
Je biedt ondersteuning bij diverse projecten van je directe collega’s
Je houdt de agenda’s van het team bij en plant graag afspraken tussen mensen met
volle agenda’s
Je houdt de administratie en het archief bij

Algemene functie eisen
• Je bent slim in hoe je het werk oppakt
• Je beschikt over een goed zelfstartend vermogen en je kunt zelf je weg vinden en
orde scheppen in een nieuwe organisatie
• Je “ziet” het werk en pakt dingen snel zelfstandig op
• Je hebt plezier in je werk en durft nieuwe uitdagingen aan te gaan
• Je bent in staat mensen op een goede wijze te woord te staan, je kunt goed luisteren
en je kunt de initiële vraag vertalen naar concrete acties
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
in het Nederlands en het Engels. Daarnaast versta je goed Fries;
• Je bent professioneel, klantgericht, zorgvuldig en toegankelijk
• Je beheerst de meest gangbare kantoorsoftware

Wat bieden wij
Je standplaats is de Kanselarij te Leeuwarden; een inspirerende werkplek waar kennis, talent
en ondernemers elkaar ontmoeten. We bieden je een marktconform salaris.

Interesse?
Solliciteren kan tot 20 december 2018. Stuur je brief en cv, met een goed omschreven
motivatie naar:
Innovatiepact Fryslân
t.a.v. mevr. C. Ponne
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
info@ipf.frl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Corrie Ponne (06-11492025)

