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Zoek op trefwoord

Zoek banen

Selecteer hoe vaak (in dagen) u een waarschuwing wilt ontvangen: 7  ✉ Alert maken

Managementassistent- BB HuC- Amsterdam

Locatie: Amsterdam
Max uren per week: 30.40
Max salaris: €3,336.00
Duur overeenkomst: 1 jaar
Solliciteer t/m: 05-02-2023
 
Werk je graag in een dynamische omgeving van hoogopgeleide professionals, waarbij geen dag hetzelfde is? Krijg je energie van plannen en
organiseren? Vind je het leuk om directieleden proactief te ondersteunen en je verder te ontwikkelen in het vak van managementassistent? Dan ben je
van harte uitgenodigd om te solliciteren bij het KNAW Humanities Cluster. Ter ondersteuning van de directeur Bedrijfsvoering en de directeur
Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster zoeken wij een managementassistent.
 
Dit ga je doen
- Je beheert de agenda van de directeur Bedrijfsvoering en van de directeur Digitale Infrastructuur;
- Je bereidt de MT-vergaderingen voor van zowel het MT van het Bedrijfsbureau (BB) als het MT Digitale Infrastructuur (DI) en notuleert deze;
- Je bereidt vergaderingen voor met de OC (medezeggenschap) en directie van BB en DI en notuleert deze;
- Je organiseert in overleg bijeenkomsten en vergaderingen en wanneer gevraagd, maak je daar de notulen van;
- Je voert verder voorkomende administratieve en ondersteunende taken uit, die passen binnen het functieprofiel, zoals bijvoorbeeld het coördineren
van cateringaanvragen.
 
Dit breng je mee
- Je beschikt tenminste over een MBO/HBO-diploma en hebt affiniteit met een academische omgeving;
- Je hebt bij voorkeur ervaring in een administratieve en ondersteunende functie;
- Je weet uitstekend de weg binnen Microsoft Office 365;
- Je hebt een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift;
- Je bent nauwkeurig, bent proactief, kunt goed plannen en weet het overzicht te bewaren over je werkzaamheden;
- Je hebt een hands-on mentaliteit en kunt discreet omgaan met privacygevoelige informatie;
- Je bent collegiaal en flexibel en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 

 
 

Over het HuC
Het KNAW Humanities Cluster staat voor innovatief en interdisciplinair onderzoek in de geesteswetenschappen en erfgoedwereld.

Het KNAW Humanities Cluster is een samenwerkingsverband van drie instituten van de KNAW: het Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut. In deze instituten verrichten we baanbrekend en
excellent geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, taalkunde) met toepassing van vernieuwende methoden, waarbij
informatica een belangrijke rol speelt. Het bedrijfsbureau van het KNAW Humanities Cluster heeft de bedrijfsvoering ondergebracht in een centraal
bedrijfsbureau en ondersteunt deze drie instituten, alsmede het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) in hun bedrijfsvoering.  Het HuC beschikt over een gezamenlijke afdeling Digitale Infrastructuur, een Digital
Humanities Lab en NLLab.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal €2,471.00 en maximaal €3,336.00 bruto per maand bij een full time
dienstverband (schaal 7 cao Nederlandse Universiteiten/KNAW) . Dit is exclusief 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding,
internet- en thuiswerkvergoeding en pensioenopbouw bij het ABP.
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De KNAW biedt haar medewerkers een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een pakket dat voorziet in de verschillende behoeften
die medewerkers afhankelijk van hun levensfase, levenswijze of loopbaanambities hebben. Zo is het mogelijk om door wekelijks twee uur per week
extra te werken het aantal vakantiedagen van 29 tot 41 dagen per jaar (bij fulltime dienstverband) uit te breiden.
Voor een volledig overzicht van de arbeidsvoorwaarden wordt verwezen naar de webpagina: werken bij de KNAW.
Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor
individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen.
We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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