
VACATURE OFFICE MANAGER (32 of 40u – NL/FR) 
 
ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) is een innovatief ‘lifelong learning’ netwerk met drie 
weekendscholen in Brussel. Dit netwerk empowert honderden maatschappelijk kwetsbare 
tieners uit aandachtswijken als Molenbeek. Via contact met rolmodellen en leuke praktijkles 
van  bevlogen professionals, zoals ondernemers, verpleegkundigen of mecaniciens bereidt 
TADA deze tieners voor op een zelfstandig en gemotiveerd leven ‘later’. TADA is 
bovendien ook een inspirerende plek waar dialoog wordt ingezet tegen de vervreemding in 
onze samenleving. Meer weten? www.toekomstatelierdelavenir.be 
 
Wil jij deel uitmaken van dit netwerk en onze impact helpen vergroten?  
 
Wat biedt TADA jou? 

●  Je kan je vele talenten kwijt in een afwisselende, leerrijke en betekenis-
volle job.  

●  Je maakt deel uit van een innovatieve organisatie met een 
maatschappelijk doel. 

●  Je krijgt een deeltijds/voltijds bediendecontract (onbepaalde duur, 32 
tot 40u/week) met aantrekkelijke voorwaarden en een marktconform 
salaris. 

● Je werkt in een comfortabele en inspirerende werkomgeving 
(Naamsepoort, Brussel) met goede werkmaterialen. (up-to-date IT-
systeem, iPhones, iMacs/MacBooks/ChromeBooks) 

 
Wat beteken jij voor TADA?  

● In het TADA-kantoor loopt alles op wieltjes,  dankzij jouw proactieve 
operationele ondersteuning op administratief, logistiek, boekhoudkundig, 
juridisch en relationeel vlak. 

• Als eerste contactpersoon van TADA maak jij een positieve indruk. Je beschikt 
over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie-
vaardigheden. Jouw e-mails/teksten zijn helder en professioneel. 

● Wanneer jij iets gepland hebt, is iedereen zeker van een feilloze 
organisatorische afloop. Je hebt oog voor detail en legt de lat hoog 
voor jezelf. Jouw e-mails zijn correct, afspraken eenduidig en cijfers worden 
meermaals gecheckt.  

● Door je nieuwsgierigheid en alerte houding begrijp je de structuur van 
de organisatie en weet je waar je de juiste info vindt en welke vraag je naar wie 
kan doorverwijzen. 

● Je hebt affiniteit met cijfers en spoort onregelmatigheden in financiële 
overzichten zo op.  

● Je schept orde. Zowel offline als online gaat geen dossier door je handen 
zonder dat je iets op de juiste plaats zet. Je werkt rapporten, notities van 
meetings, presentaties en de database nauwgezet af.  

● Je bent steeds op zoek naar verbetering. Je bent kritisch over de processen 
in jouw domein en doet suggesties om ze efficiënter te maken. Interesse in 
technologie als ‘tool’ daarvoor is een troef.  

● Je bent een discrete en loyale rechterhand van de directie.  
● Je durft de handen uit de mouwen steken en houdt van afwisseling.  
● We kunnen op je rekenen, ook sporadisch op avonden of af en toe in het 

weekend. Je bent flexibel ingesteld en houdt ervan dat jouw functie zich aan de 
prioriteiten van de dag aanpast.  

 

Basis requirements 
●  Je hebt minimaal een bachelor diploma of gelijkwaardig niveau door ervaring. 
●  Je bent meertalig: je beheerst Nederlands, Frans en Engels vlot. 
●  Je hebt minstens 3 tot 5 jaar ervaring met de competenties uit deze vacature. 
●  Je werkt graag in team, maar bent tegelijk zelfstandig. 
●  Je bent vaardig in het gebruik van diverse informaticatools. 
●  Je herkent jezelf in de waarden van de organisatie. Je staat voor engagement, 

professionalisme en positiviteit. Je houdt van dynamische omgevingen en gelooft 
in het concept van levenslang leren.  

 
Iets voor jou?  
Stuur je cv en motivatiebrief voor 15 maart 2018 naar 
job@toekomstatelierdelavenir.com met ‘Office Manager’ in het onderwerp van je 
e-mail. Je krijgt ten laatste 30 april 2018 antwoord van ons.  

 

 


