
Vacature Officemanager (32 uur) 
 
Ben jij de spin in het web die er voor zorgt dat de organisatie op rolletjes loopt? Ben jij de persoon die 
graag zorgt voor een gastvrije sfeer? Ben je maatschappelijk betrokken en wil je bijdragen aan een 
vreedzame samenleving? Dan is de functie van Officemanager bij vfonds iets voor jou! Lees snel 
verder.  
 
Vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict bijdragen aan een sterke democratische rechtsstaat 
en een vreedzame samenleving, dat is waar vfonds zich hard voor maakt. Vanuit deze missie 
ondersteunen we projecten die passen bij de verwezenlijking van onze vier doelstellingen: 

1. Het vergroten van kennis van oorlog en conflict; 
2. Het vergroten van de waardering voor de democratische rechtsstaat; 
3. Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie;  
4. Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving. 

 
Vfonds, maakt jaarlijks ruim 200 bijzondere en vernieuwende initiatieven en projecten mede mogelijk 
door te subsidiëren, te initiëren en/of partijen binnen en buiten het werkveld met elkaar te verbinden. 
Dat zijn uiteenlopende projecten: van een film zoals de Slag om de Schelde, theatervoorstellingen en 
tentoonstellingen tot innovatieve onderwijsprojecten, bevrijdingsfestivals en nationale herdenkingen. 
Meer informatie is terug te vinden via www.vfonds.nl.   
 
Jouw rol 
Als Officemanager ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het kantoor. Je 
bent de spin in het web van dagelijkse zaken en zorgt er voor dat alles op rolletjes loopt. Daarnaast 
ben je verantwoordelijk voor diverse administratieve zaken en zorg je voor een fijne sfeer op kantoor. 
 
Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor vfonds. Je zorgt voor een gastvrij gevoel en 

klantvriendelijke ontvangst van bezoekers, beantwoordt de telefoon en mails en handelt zaken 
waar mogelijk zelf af. 

• Je beheert de vfonds-agenda en je bent verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken rondom 
vergaderingen. Je boekt vergaderruimtes, zorgt voor een goede voorbereiding van bezoek en/of 
vergaderingen in de vorm van techniek, maar ook koffie, thee en eventueel lunch.  

• Je stelt de agenda en actielijst op voor de teamvergaderingen, volgt waar nodig op en beheert de 
uitnodigingenlijst. 

• Je bent verantwoordelijk voor het facilitair beheer van het pand. Draagt zorg voor de uitvoering 
van het meerjarenonderhoudsplan, zorgt voor operationele aansturing van facilitaire externe 
partijen, met betrekking tot schoonmaak, onderhoud en reparaties en beheert het budget voor 
inkoop kantoorartikelen. 

• Je beheert de voorraad van kantoorartikelen en andere benodigdheden. 

• Je bent eerste aanspreekpunt voor (vaste) huurders van ruimtes in het Vredesbolwerk, stelt  
offertes en overeenkomsten met (vaste en incidentele) huurders op en draagt zorg voor correcte 
facturering. 

• Je ondersteunt de organisatie en collega’s met diverse (administratieve) werkzaamheden en zo 
nodig ondersteun je bij de organisatie van events. 
 

Jouw profiel 
Voor deze functie zoeken we een organisatietalent en teamplayer. Je kunt goed zelfstandig werken 
en hebt een oprechte interesse in de missie en doelstellingen van vfonds.  
 
Daarnaast: 
• Beschik je minimaal over een MBO+ werk- en denkniveau;  

• Heb je minimaal twee jaar ervaring in een vergelijkbare functie; 

• Je bent professioneel, georganiseerd en neemt initiatief;  

• Je vindt het leuk om andere mensen van dienst te zijn en zo te zorgen dat alles op rolletjes loopt; 

• Je bent een gastheer/-vrouw die er plezier in schept een fijne sfeer te creëren; 

• Je bent proactief en betrouwbaar. Je neemt verantwoordelijkheid voor wat je begint en je doet wat 
je zegt; 

• Je werkt zorgvuldig en accuraat; 

http://www.vfonds.nl/


• Je bent klantgerichtheid, flexibel en communicatief sterk. 
 

Wat mag je van ons verwachten? 
• Een kleine organisatie, met korte lijnen en veel ruimte voor eigen inbreng; 
• Een afwisselende baan op basis van een dienstverband voor 32 uur met marktconforme 

arbeidsvoorwaarden.  
• Deze functie wordt beloond volgens schaal 7 van de CAO Sociaal Werk (afhankelijk van opleiding 

en ervaring minimaal € 2.564,- en maximaal € 3.831,- per maand op basis van een 36-urige 
werkweek). Het dienstverband is voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging; 

• Een werkplek op ons mooie kantoor in het centrum van Utrecht. 
 

Informatie en sollicitatie 
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de functie of de procedure?  
Neem dan contact op met Petra Remmen via het algemene telefoonnummer van vfonds 030 – 200 68 
33 of per e-mail via sollicitatie@vfonds.nl.  
 
Pas je in het hierboven geschetste beeld? Stuur dan je motivatie en cv naar sollicitatie@vfonds.nl 
o.v.v. sollicitatie officemanager. Reageren kan tot en met 30 oktober 2022. We beogen de vacature 
zo snel mogelijk in te vullen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat. De eerste ronde 
gesprekken vinden plaats in de week van 7 november 2022. De daaropvolgende gesprekken vinden 
plaats op 16 november 2022.  
 
Wij hechten grote waarde aan diversiteit binnen het team en nodigen daarom nadrukkelijk mensen 
van alle oriëntaties en achtergronden uit om op deze vacature te reageren.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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