
Je collega’s optimaal ondersteunen in hun werkomgeving. Dat is jouw specialiteit. Weten welke
chocolade er in huis moet zijn, de administratieve procedures om alles te ondersteunen
uitwerken tot net die juiste locatie vinden voor events. Je voelt behoeften haarscherp aan en
vindt het leuk om uitdagingen te detecteren en proactief oplossingen te bedenken. En
verschillende balletjes in de lucht houden is helemaal je ding. Dan zijn wij een goeie match! 

Dan zijn wij een goeie match!

OFFICE MANAGER

BEN JIJ EEN?

PROACTIEF – Je maakt een goede en snelle inschatting van problemen & uitdagingen op kantoor
en ondersteunende processen en voorziet proactief oplossingen die op lange termijn werken. 
HOSPITALITY – Je zorgt ervoor dat onze kantoren een fijne plek zijn voor collega’s en klanten om
te komen en hebt daarbij oog voor detail. Dankzij je organisatorisch talent, kent het kantoor geen
geheimen voor onze collega’s. 
FLEXIBEL – Je vindt een ambitieuze en variabele werkomgeving inspirerend en kan snel
schakelen bij opportuniteiten en bijhorende vragen van collega’s. Eens naar ons kantoor in
Brussel als dat nodig is? Graag! Op korte termijn een evenement organiseren? Toffe uitdaging! 
STANDVASTIG – Je flexibiliteit hou je in evenwicht met een vaste structuur om op terug te vallen.
Je behoudt het overzicht en weet perfect wat prioritair is. Je durft problemen die je ziet duidelijk
uitspreken.
AANSPREEKPUNT – Je werkt administratieve en financiële procedures uit en voert deze uit of
zorgt ervoor dat ze uitgevoerd worden. Je bent hét aanspreekpunt voor alles wat hiermee te
maken heeft. Je kan indien nodig collega’s of externe partners hierin aansturen. 

Versterk ons groeiend (intern) 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.

Intussen zijn we met meer dan 30. Sociale ondernemers. Die organisaties en
bedrijven helpen met hun strategie. Samen vergroten we drastisch hun positieve
impact op de wereld. Want ja, wij willen de wereld veranderen. Dat kan alleen maar
met een sterk intern team.  We zoeken daarom nog een office manager om ons
team van consultants te ondersteunen www.strategiesandleaders.com

www.strategiesandleaders.com - 09/329 09 01

in het leven moet je de dingen soms eens omdraaien...

?

In het S&L team ben je als office manager een vaste waarde. Onze consultants werken voor onze missiegedreven klanten en jij werkt samen
met 3 andere collega’s volledig voor de coöperatie. Zodat we nog meer klanten helpen om impact te maken. De manager team & organisatie is
je aanspreekpunt en je kan waar nodig gebruik maken van andere externe en interne hulpbronnen. 

tel:093290901

