Ben jij die ondersteunende, initiatiefrijke spin in het web? Stichting Welzijn Lochem zoekt een:

Office manager (16-24 uur)
Stichting Welzijn Lochem (SWL) is een innovatieve welzijnsorganisatie die klaarstaat voor elke
burger in de gemeente Lochem. SWL streeft naar een veerkrachtige, inclusieve samenleving, waar
iedereen mee kan doen! Door het organiseren van algemene activiteiten, het ondersteunen van
initiatieven in de wijken of kernen en specifieke ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van
mantelzorg of financiën. Dit doen wij met ongeveer 40 professionals en 400 vrijwilligers.

Wie zoeken wij:
Wij zijn op zoek naar iemand die de ondersteuning van management en professionals in brede zin op zich
kan nemen. Een multi-getalenteerd schaap met vijf poten. Iemand die het leuk vindt om ervoor te zorgen
dat onze thuisbasis in Lochem een fijne en welkome plek is. Ben je daarnaast goed in organiseren en
thuis in administratieve processen op het gebied van financiën en HR, dan ben jij mogelijk onze ideale
kandidaat.
Meer concreet:
• Jij draagt zorg voor een gastvrije en verzorgde ontvangst op kantoor
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor derden
• Jij draagt zorg voor administratieve en organisatorische taken op HR en financieel gebied
• Jij bent laagdrempelig toegankelijk als vraagbaak
• Jij ondersteunt bij allerlei verschillende processen, oa: werving, communicatie
• Je verzorgt de algemene ondersteuning van directie en management
• Je geeft deze functie vorm samen met een collega

Wat mag je van ons verwachten?
• Een afwisselende en verantwoordelijke baan
• Ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling
• Een sociale en prettige werkomgeving
• Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk.
• De functie is ingedeeld in salarisschaal 7
• De aanstelling in eerste instantie voor één jaar
Wat neem jij mee?
• Een MBO+/HBO werk- en denkniveau
• Een focus op dienstverlening
• Sterk in planning en organisatie
• Ervaring in vergelijkbare functies, inclusief administratieve taken
• Een netwerk in de gemeente Lochem is een pré.

Wil je solliciteren naar deze functie?
Mail je motivatie en CV uiterlijk 15 mei naar: sollicitaties@welzijnlochem.nl. Datum van de 1e
gespreksronde staat gepland op dinsdag 24 mei 2022. Vragen over deze leuke functie? Dan kan je
bellen of appen naar Hedwig de Vries, directeur SWL: 06-83192338

