
Houd je  van to  do 's  afv inken ,  anderen
ondersteunen ,  regelen ,  coörd ineren en  wi l  je  deel
u i tmaken van een star tende non-prof i t?   

DE OUDERTELEFOON
ZOEKT:
OFFICE MANAGER

S T I C H T I N G  D E  O U D E R T E L E F O O N

W O R D  O N D E R D E E L  V A N  O N Z E
O U D E R T E L E F O O N - F A M I L I E !  

Solliciteren kan tot en met vrijdag 15 oktober. Stuur een e-mail naar
info@oudertelefoon.nl, met daarin een motivatiebrief (max 1 A4), je CV
en het eerste dat jij zou willen veranderen aan onze dienst. 

mailto:info@oudertelefoon.nl


OFFICE MANAGER/
ALLROUND
ONDERSTEUNING 
De Oudertelefoon zoekt versterking!

roosters maken; 
coördineren van nieuwe vrijwillligersaanmeldingen; 
plannen en ondersteunen van de trainingen;
coördinatie huidige vrijwilligers;
ondersteunen van vrijwilligers bij technische vragen;
wekelijkse rapportage;
coördineren van ons dochterproject Parents of The Netherlands;
ondersteuning rondom marketing en communicatie;
ondersteuning in fondsenwerven;
versturen van promotiematerialen;
bijhouden van boekhoudsysteem

affiniteit met modern ouderschap en opvoeding
ervaring op het gebied van office management, productie of
projectmanagement
minstens 3 dagen per week beschikbaar 
beschikbaar per november of december 2021

We zijn op zoek naar een office manager die ons kan ondersteunen bij het
dagelijks runnen van onze dienst. Een goede planner, strakke uitvoerder,
iemand met natuurlijk overzicht en een flexibele houding. In deze rol ben
je het eerste contactpunt van alle mail en aanvragen van partijen met wie
we samenwerken. Daarnaast bied je ondersteuning aan zowel ons
vrijwilligersgedeelte, als onze communicatie en financiën. 

Je werkzaamheden bestaan met name uit het uitvoeren van praktische
zaken zoals:

We zoeken iemand met:



De Oudertelefoon zoekt versterking!

een flexibele werkplek op een fijn kantoor op de Nieuwe Herengracht
in Amsterdam;
veel groeipotentie, plezier en vrijheid voor eigen inbreng;
€2000 per maand, op basis van 3 dagen per week (24 uur); op
freelance basis;
onze eigen trainingen en daarnaast een maandelijks trainingsbudget;
onderdeel zijn van een startende non-profit, met veel groeipotentie

Over De Oudertelefoon
We zijn een jonge stichting, ontstaan in maart 2020. Met een klein team
runnen we vanuit ons kantoor in Amsterdam een gratis en anonieme bel-
en chatdienst voor alle ouders en opvoeders in Nederland. We worden
hierbij ondersteund door zo’n 25 vrijwilligers met een professionele
achtergrond, die door ons getraind worden in de methodiek die we
hanteren. Daarnaast werken we samen met een heleboel (veelal pro
bono) partijen. De Oudertelefoon draait op subsidies en giften, we doen
daarom ook veel aan fondsenwerving. Ook hierin kunnen we je hulp goed
gebruiken!

Bij ons werken
Werken bij De Oudertelefoon betekent dat je een heleboel verschillende
dingen gaat doen. Je wordt onderdeel van een startende non-profit, met
veel groeipotentie. Er ligt ontzettend veel klaar om op te pakken en uit te
voeren. We zoeken iemand die blij wordt van productietaken, to do-lists,
het fijn vindt om dingen te regelen, actiegericht is en proactief werkt. We
zoeken een secure, zorgzame collega die hart heeft voor de zaak en ons
wil helpen bij alles dat nodig is om zoveel mogelijk ouders in Nederland te
ondersteunen.

Wat bieden wij:

Voor vragen m.b.t. deze vacature kun je terecht bij onze
vrijwilligerscoördinator Zelah of directeur Rolien via
info@oudertelefoon.nl.


