PART TIME OFFICE/FINANCE ASSISTANT @ MOOI THE AGENCY
24-32 uur per week
WHO WE ARE LOOKING FOR?
In deze allround Office/Finance functie neem je een centrale plek in de dagelijkse
werkzaamheden van onze creatieve agency. Je geeft directe ondersteuning aan het
finance- en management team. Je ondersteunt ons leuke star team en bent
verantwoordelijk voor diverse administratieve en office gerelateerde werkzaamheden. Je
wordt deel van een hecht team, in een gezellig en goed bereikbaar kantoor in
Amsterdam-West.
WHAT IS MOOI THE AGENCY?
Mooi The Agency is een vooraanstaand PR/Influencer agency met klanten uit de beauty,
fashion & lifestyle branche waaronder Hunkemöller, Omega, Clinique, Etos en OPI. Wij
bouwen aan het imago en bekendheid van onze merken. Wij triggeren pers, influencers en
consumenten door middel van maximale media coverage, originele events, inzet van
social media en influencer marketing. Mooi The Agency schakelt snel, is gedreven, mist
geen kansen en we hebben een scherpe focus van conceptfase tot de perfecte
uitvoering van een case.

YOUR SKILLS
➢ Je hebt administratieve werkervaring of minimaal ruime kennis hiervan (Exact online
is een vereiste)
➢ Je kunt goed overweg met excel
➢ Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding of gelijkwaardig opleidingsniveau;
➢ Je bent administratief sterk, nauwkeurig, flexibel en geordend;
➢ Je ondersteunt bij overige werkzaamheden van het Finance/Office-team;
➢ Je bent gedreven, proactief, service-gericht en stressbestendig;
➢ Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
➢ Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift en hebt goede
communicatieve eigenschappen;
➢ Je beheerst de Engelse taal goed in woord en geschrift;
➢ Je bent verantwoordelijk voor de gangbare taken van een office manager;
voorraad beheer, ICT ondersteuning, organiseren teamuitjes;
➢ Je ondersteunt bij het personeelsbeleid, starten nieuw personeel;
➢ Woonomgeving Amsterdam
➢ Starten medio mei 2019
➢ Fijne, leergierige en gezellige werk mentaliteit
➢ Minimaal 24 uur beschikbaar, voorkeur voor maandag, woensdag en donderdag
(overige dag of halve dagen in overleg)
MOOI THE AGENCY OFFERS
Je werkt in een creatieve omgeving in een informele werksfeer dichtbij het
Westergasfabriek terrein in Amsterdam. We investeren in ons team wat betreft kennis,
prestaties en ontwikkeling. Ons hechte team bestaat uit bevlogen, inspirerende, jonge en
betrokken consultants. Ons bureau groeit en we zoeken daarom een nieuwe office &
finance star om ons team te versterken. Hard werken, maar ook plezier in het werk en een
goede werk/privé-balans vinden we belangrijk.
CONTACT US
Wil je meer weten? Check dan onze social media kanalen (meer info via
mooitheagency.com). Spreekt onze agency en de vacature je aan? Stuur dan direct je cv,
inclusief referenties en begeleidend schrijven naar melissa@mooitheagency.com

