Ben je op zoek naar een brede facilitaire functie, zit ontzorgen in je bloed en heb je altijd al willen
werken in de sport? Lees dan snel verder!
Per 1 mei 2019 is Judo Bond Nederland (JBN) op zoek naar een
Facilitair Medewerker (M/V)
(10-12 uur per week, in overleg verdeeld over de werkweek)
Als facilitair medewerker verzorg je de dagelijkse verwerking van inkomende en uitgaande post, de
interne postdistributie en werk je mee aan de productie van drukwerken. Tevens verricht je
werkzaamheden ten behoeve van ons kantoorpand. Bij het ontzorgen van collega’s werk je nauw
samen en je rapporteert rechtstreeks aan de coördinator financiën.
Wat vragen wij?

MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 2).

Kennis van postbeheer en inzicht in postdistributie en –verwerking.

Ervaring met documentatie werkzaamheden en apparatuur.

Goede communicatieve vaardigheden, waarbij klantgerichtheid centraal staat.

Een nauwkeurige werkhouding.

Affiniteit met de (budo)sport.
Werkzaamheden

Verwerking post (denk aan efficiënte inkomende en uitgaande postafhandeling van brieven,
drukwerken en artikelen inclusief het beheren van het postarchief).

Bedienen, onderhoud en beheren van apparatuur zoals kopieermachines, koffieapparaat en
de overige apparatuur.

Verricht van algemene administratieve werkzaamheden (o.a. magazijn/voorraadbeheer).

Werkzaamheden van huishoudelijke aard bijv. zorgen voor het gereed maken van
vergaderruimtes, het magazijn en de keuken.

Assisteert bij algemene kantoorwerkzaamheden.
Wat bieden wij?

Een brede, afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng.

Dynamische en sportieve werkomgeving met als standplaats Nieuwegein.

Een passend salaris (schaal 3 conform de CAO Sport).

Een dienstverband voor 10-12 uur per week, in overleg, bij voorkeer verdeeld over 5 dagen.

Een tijdelijk contract (12 maanden) met uitzicht op een vast dienstverband.

En heel belangrijk: fijne collega’s om mee samen te werken!
Over ons
Judo Bond Nederland is dé sportbond voor judo, jiujitsu en aikido. De JBN initieert en realiseert zodat
anderen zich kunnen ontwikkelen en plezier beleven aan de budosport. Bij de JBN zijn ruim 650
sportscholen en verenigingen aangesloten. De JBN is een olympische bond en behoort tot de top 10
topsportbonden in Nederland.
Met een enthousiast en gedreven team aan collega’s, sporters en vrijwilligers zetten wij ons bij de JBN
elke dag weer in voor de sport. Wij vinden het belangrijk dat anderen zich kunnen ontwikkelen en
plezier beleven aan de sport. Wij werken hard met elkaar, maar wel in een gezellige en informele sfeer
in een sfeervolle werkomgeving.
Kom jij ons versterken?
Reageer dan vóór 23 april 2019! Stuur jouw enthousiaste motivatiebrief met CV naar
vacature@jbn.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Ina Hijman-van Kempen (manager
financiën). Ina is bereikbaar op telefoonnummer 030-70 736 73 of mail voor vragen naar
i.hijman@jbn.nl

