We zijn trots op onze professionele, kwaliteitsgerichte en integere organisatie, en hechten
belang aan de voortdurende verbetering van onze interne processen. Door het vertrek van de
huidige manager is Wakker Dier op zoek naar een:

Je bent een ervaren manager met een visie op organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Je
streeft naar continue verbetering en hebt een uitstekend gevoel voor mensen én voor cijfers.
Je hebt oog voor de grote lijn maar bent alert op de relevante details. Je beschikt over
natuurlijk leiderschap en staat stevig in je schoenen. En natuurlijk is je hart voor dieren terug
te zien in je eigen consumptiepatroon.

 De mogelijkheid om je binnen een
bevlogen, hecht team in te zetten om
dieren een beter leven te geven;

 Je stuurt op inspirerende wijze het
organisatieteam (drie medewerkers) en
diverse projectteams aan;

 Voldoende personele capaciteit en budget
om de ambitieuze doelen te realiseren;

 Samen zorg je voor een professionele
inrichting en ondersteuning van de
organisatie, met name financiën, ICT, HR,
facilitaire zaken, risicomanagement en
MVO;

 Een professionele werkomgeving die
zelfsturing, kwaliteit en ambitie stimuleert
en ondersteunt;
 Flexibele werktijden, een goede
werk/privé-balans, een mooi kantoor en
royale opleidingsfaciliteiten;
 Een goed bereikbare en mooie
werklocatie in Amsterdam;
 Een bruto maandsalaris van maximaal
€ 4.902,- afhankelijk van kennis en
ervaring op basis van een 36-urige
werkweek.

 Je ziet toe op de uitvoering van zeer
diverse projecten en je vindt het leuk om
zelf ook een project te leiden;
 Je maakt deel uit van het bestuur, dat
gezamenlijk verantwoording aflegt aan de
raad van toezicht;
 Als penningmeester binnen het bestuur

vervul je een belangrijke adviesrol. Je bent
verantwoordelijk voor de planning en
control cyclus, het financiële beleid en de
verslaglegging.

Ervaring in het (corporate) bedrijfsleven is een sterke pré, omdat dit goed aansluit bij het
profiel van onze organisatie. Non-profit ervaring is geen vereiste, wel een hoge mate van
professionaliteit en het vermogen om visie naar concrete stappen te kunnen vertalen.
Je herkent je in de onderstaande punten:
 Je bent een inspirerende manager. Je coacht, bevordert samenwerking en zet de stip op de
horizon waar jij met jouw team naar toe wilt;
 Je bent organisatiesensitief, praktisch ingesteld en hebt een brede beroepsmatige
interesse. Daarnaast ben je kwaliteitsgericht en beschik je over financieel en strategisch
inzicht;
 Je beschikt over WO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op minimaal HBO
niveau;
 Je hebt meer dan 5 jaar managementervaring in een professionele omgeving;

Reageer dan direct! Sustainability Works doet de werving en selectie voor deze functie.
Je kunt tot en met 30 juni 2019 je cv en motivatie sturen aan Annelies Pijnenburg via
wakkerdier@sustainabilityworks.eu. Als je extra informatie wilt, neem dan contact op met
Annelies Pijnenburg via 06 - 46 68 01 91 of annelies.pijnenburg@sustainabilityworks.eu.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op 11 en 12 juli 2019 op ons kantoor
Wakker Dier in Amsterdam. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

