VACATURE: OFFICE / OPERATIONAL MANAGER
Over ons
Buck Agency is een hostess-, modellen-, recruitment én food entertainment bureau met
als missie om jong talent een zinvolle (bij)baan te bieden en de beste kwaliteit te leveren
op het gebied van hospitality aan haar opdrachtgevers.
Shake & Serve is een van de eerste en grootste cocktailcateraars in Nederland waar
creativiteit, gastgerichtheid en kwaliteit voorop staan.
Zowel Buck Agency als Shake & Serve opereren voornamelijk in de evenementenbranche en delen een kantoor aan het Westerpark in Amsterdam. Wij zijn op zoek naar
een fulltime Office / Operational Manager om beide bedrijven aan te sturen, met
ongeveer een 50/50 verdeling. Geen dag is dus hetzelfde in deze functie!

Over de functie
Onze nieuwe Office / Operational Manager zorgt ervoor dat alles op kantoor
gestroomlijnd verloopt.
Je takenpakket bestaat uit onder andere de volgende werkzaamheden:
•

•

•
•
•

Administratieve werkzaamheden – je bent verantwoordelijk voor de
urenadministratie, reiskosten, de inkomende facturen, eventueel verkoopfacturen
en de nieuwe inschrijvingen in ons medewerkersbestand
Officemanagement – je zorgt dat het van de werkvloer tot in de loods perfect
georganiseerd is, dat kantoorartikelen op voorraad zijn, dat het CRM up-to-date is
en je coördineert de schoonmaak en de lunch
Aansturen van beide teams – je bewaakt deadlines en kwaliteitsnormen,
begeleidt stagiaires en zorgt voor het goed functioneren van de teams
Indien nodig spring je bij met het maken van offertes, het onderhouden van
klantcontact, acquisitie en/of marketingwerkzaamheden
Je hebt per bedrijf minimaal één stagiaire tot je beschikking voor het uitvoeren
van een deel van deze taken, en je begeleidt deze stagiaires ook.

Over jou
•

•
•
•
•

Je bent van nature positief ingesteld, bent proactief, communicatief sterk en je
staat sterk in je schoenen. Je hebt een warme en sociale persoonlijkheid, je bent
goudeerlijk en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je kan gemakkelijk overzicht bewaren over veel verschillende projecten en
structuur aanbrengen vind je fantastisch
Je beschikt niet over een 9 tot 5 maar een ‘getting the job done’ mentaliteit
Je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, in de
evenementenbranche is een pré
Je bent op korte termijn beschikbaar

Wij bieden jou
We bieden je in eerste instantie een freelance contract aan met een marktconforme
vergoeding. Daarnaast bieden we je een geweldig en enthousiast team om mee te
werken en een goede werksfeer. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, om mee te
denken, jouw ideeën uit te voeren én we serveren de beste cocktails op vrijdagmiddag.

Startdatum
Zo snel mogelijk, uiterlijk eind oktober 2017.

Solliciteren?
Verras ons met jouw sollicitatie op mayke@buckagency.nl én elroy@shakeandserve.nl.

