Vacature stagiair(e)

Facilitaire dienstverlening (m/v)
SailWise is al meer dan 45 jaar de enige aanbieder in Nederland van meerdaagse, uitdagende watersportactiviteiten
en -vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wij gaan uit van de filosofie dat
watersport en actieve vakanties op het water een ideaal middel zijn om bij te dragen aan de zelfstandigheid en
onafhankelijkheid van mensen met een beperking. Bij SailWise ontdekken ze wat ze wél kunnen. Op en rond het
water genieten onze gasten van een onvergetelijke én betaalbare vakantie. SailWise heeft drie (watersport)locaties in
Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Enkhuizen.
Voor ons kantoor in Enkhuizen zijn we op zoek naar een stagiair(e) Facilitaire dienstverlening.
Functieomschrijving
Als stagiair Facilitaire dienstverlening ben je er verantwoordelijk voor dat het kantoor dusdanig op orde is dat
andere medewerkers zich kunnen focussen op de kern van hun eigen taken. Je vindt het dus leuk ondersteunend
werk te doen voor diverse medewerkers, zodoende een belangrijke spil te zijn in de organisatie en je houdt er van
als de dagelijkse gang van zaken soepel verloopt. Je ziet de knelpunten, kunt probleemoplossend denken en
begrijpt wat er voor nodig is om deze te verhelpen.
Het betreft een meewerkstage waarin volledig meedraait in de processen van de organisatie. Vaste standplaats is
het kantoor in Enkhuizen en daarnaast vragen we je flexibel te zijn in het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten op
en voor onze locaties.
Je kerntaken zijn:
1. Inkoop en voorraadbeheer kantoorartikelen
2. Beheren en onderhouden van de werkplekken en daarbij behorende ruimtes zoals de kitchenette en de
kopieerruimte
3. Administratie en archivering
4. Secretariële taken zoals mail, telefoon, verzendingen regelen, vergaderingen plannen, notuleren, etc.
5. Ad hoc projectondersteuning
6. Uitvoeren veiligheidsbeleid
Wat verwachten we van jou?
• MBO/HBO werk- en denkniveau
• sterke communicatieve vaardigheden
• je ziet werk liggen en toont initiatief
• je houdt van structuur aanbrengen
• je bent open minded en flexibel
• je bent accuraat en betrokken
• je integer, klantgericht en kwaliteit gericht
• je hebt zelfstandige werkhouding maar bent ook een teamplayer
• je bent enthousiast en leergierig
Wat beiden we jou?
• een stageplaats in een dynamische organisatie
• mogelijke deelname aan diverse trainingen
• doorgroeimogelijkheden
• stagevergoeding van € 250 per maand
Geïnteresseerd?
Stuur dan voor 1 maart 2021 een e-mail met jouw reactie naar info@sailwise.nl. Heb je nog vragen over de functie
dan kan je telefonisch contact opnemen met Ron Koopmeiners via 06-10429704.

