
 

 
 

Weet je dat 1 op de 10 Amsterdammers zich ernstig eenzaam voelt? En dat deze 

problemen vaak samengaan met problemen thuis, een tekort aan financiële middelen en 

gezondheidsklachten? Jij kan een bijdrage leveren aan het aanpakken van deze problemen 

door directe ondersteuning van onze top. 

Stichting De Sociale Maatschap is de partner voor maatschappelijke 

dienstverlening in Amsterdam. In de stadsdelen Noord en Zuid zijn wij 

de Buurtteamorganisatie. Wij bieden ondersteuning en maken 

mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, 

talenten en met respect voor ieders eigenheid: iedereen doet ertoe en 

heeft recht op kwaliteit van leven! 

Voor in ons Projectteam zoeken wij een:  

 

Management Assistent 

(24 - 32 uur per week) 

 
Bij ons is iedereen uniek en iedereen anders. Ook jij bent welkom! 

 
Jouw toewijding aan het ondersteunen van onze bestuurder, kwartiermaker en andere 
projectleiders is ongeëvenaard. Van het beheren van de agenda’s, het filteren en 
beoordelen van de post, het organiseren van belangrijke overleggen, jij houdt alle ballen 
hoog. Plannen, organiseren en communiceren, dat is wat je doet met een lach op je gezicht. 
Je wordt namelijk hét visitekaartje van onze organisatie omdat je het eerste aanspreekpunt 
wordt voor collega’s en relaties. Iedereen kent jou en weet van jouw organisatietalent. Je 
regelt zaken zelfstandig en je kunt met weinig toelichting uit de voeten. Kortom, je bent een 
kanjer en onmisbaar!  
Je doet dit op de plek waar het nodig is. Uiteraard behoort thuiswerken tijdens de 
Coronatijd tot de mogelijkheden. 
 
Andere werkzaamheden die bij deze droombaan horen: 

• Samen met de bestuurder en/of kwartiermaker stel je de agenda op en bewaak je 
de uitvoering van de actiepunten; 

• Voorbereiden van overleggen en vergaderingen; 

• Informatievoorziening voor de betrokkenen; 

• Inrichten en beheren van het directiearchief; 

• Opstellen van allerlei correspondentie. 
 
Heb jij: 

• 24 tot 32 uur in de week over? 

• HBO werk- en denkniveau? 



 

 
 

• Sterk analytisch vermogen? 

• Oog voor detail en een nauwkeurige werkwijze? 

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden? 

• Een dienstverlenende en klantgerichte instelling? 
 
En ben jij: 

• Stressbestendig en flexibel, ook onder hoge werkdruk? 

• Proactief en ondernemend? 

• Integer en weet je hoe je met vertrouwelijke informatie om moet gaan? 

• Een uitstekende planner en word je warm van organiseren? 
 

Dan maken wij graag kennis met je!  

 
Dit krijg je allemaal bij ons: 

• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van  

€ 2.763,- en een maximum van € 3.864,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband (36 uur).  

• Individueel Keuze Budget. Dit is ruim 18,5% van je bruto loon dat je zelf kan 

omzetten naar extra geld of vrije dagen. 

• Individueel Loopbaanbudget dat je kan gebruiken voor een opleiding of activiteit 

waar jij energie van krijgt. 

• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging. 

• Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig. 

• En heel belangrijk: gezellige collega’s en een team waarin jouw ontwikkeling centraal 

staat. 

 
Informatie en sollicitatie: 
Ben je enthousiast? Yes! Reageer vóór 8 december 2020 met je CV én motivatiebrief via 
solliciteren@desocialemaatschap.nl.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Jacqy 
Cleijne, HR Adviseur 06 – 1373 8936. 
 
Leuk je binnenkort te ontmoeten! 
  
Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 
gesteld. Kijk op onze website voor meer informatie. 
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