
Administratie, uitdaging én de wereld
verbeteren is helemaal je ding, en dit
typeert je?

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEN JIJ EEN?

ONDERSTEUNEN - De beste broodjeszaak in de buurt, de meest inspirerende vergaderzaal of
de mooiste locatie voor een event: jij kent ze OF kan niet wachten om aan de zoektocht te
beginnen.  
OOG VOOR ORDE EN DETAIL - Je spot foutjes in data vanop kilometers afstand. Je bent
Marie Kondo 2.0 en weet als geen ander een ruimte fijn en overzichtelijk te houden. 
UITDAGING - Je werkt graag in een uitdagende omgeving. Je speurt als een detective naar
vrije momenten om afspraken in te plannen in de drukbezette agenda’s van consultants.
Breinloos data verwerken? Liever niet, geef aan jou maar een administratieve uitdaging waar je
je hoofd bij houdt. Denk de KMO-portefeuille of een verloren gegaan bonnetje van drie jaar
geleden. 
FLEXIBEL & STANDVASTIG - Een dringende vraag? Je past je agenda vlot aan. En tegelijk
ken je ook je prioriteiten en zeg je neen als die dringende vraag toch niet zo dringend blijkt.  
DE WERELD VERANDEREN - Ook al ligt je focus vooral op uitvoering, je kan je talent inzetten
in een omgeving die bijdraagt aan een betere wereld. Daar ben je naar op zoek. 

Intussen zijn we bijna met bijna 40. Sociale ondernemers. Die organisaties en
bedrijven helpen met hun strategie en leiderschap. Samen vergroten we drastisch
hun positieve impact op de wereld. Want ja, wij willen de wereld veranderen. Dat 
 kan alleen maar in een sterk team. We zoeken daarom nog een halftijdse
administratief medewerker om ons team van consultants te ondersteunen. 
www.strategiesandleaders.com 

?

In het S&L team ben je als administratief medewerker een vaste waarde. Onze consultants werken voor onze
missie gedreven klanten en jij werkt samen met 4 andere collega’s volledig voor de coöperatie. Zodat we nog
meer klanten helpen om impact te maken. De office manager is je aanspreekpunt.  

Dan zijn wij een goeie match! 
Versterk ons groeiend team met je impressionante skills en bakken goesting om mee het verschil te maken. 
Interesse? Bel of mail en laat ons snel uitzoeken of we écht bij elkaar passen. Stuur snel jouw adelbrieven, roadtrips en goesting door
via: jobs@strategiesandleaders.com.

Strategies and Leaders is een werkerscoöperatie, opererend vanuit Gent en Brussel. We zoeken (quasi-voltijdse) consultants op
zelfstandige basis met gevoel voor humor. 
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Strategies and Leaders is een werkerscoöperatie, opererend vanuit Gent en Brussel. Lees hier meer over wie wij zijn.

http://www.strategiesandleaders.com/
https://www.strategiesandleaders.com/downloads/Jobs/Waarom_SL_consultant_worden.pdf

