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VACATURE MEDEWERKER BACKOFFICE/RECEPTIE 

Plaats: Amsterdam | Omvang: 36 uur per week | Periode: per direct (tenminste 6 maanden) 

 

Over Urban Resort 

Stichting Urban Resort is een kleine, eigenzinnige not-for-profit organisatie die broedplaatsen ontwikkelt 
en beheert in Amsterdam. Urban Resort heeft een duidelijke visie op de culturele en creatieve sector in 
onze hoofdstad en heldere ambities op het gebied van vastgoed. Op dit moment beheert de stichting 19 
broedplaatsen waarin plaats is voor creatieve-, ambachtelijke- en culturele ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Met een team van 20 vaste medewerkers werken we dagelijks aan het 
realiseren van ruimte om vrij te experimenteren op artistiek, sociaal en maatschappelijk vlak. 
Broedplaatsen waar de huur laag is en de betrokkenheid hoog; waar reusachtige installaties en 
miniatuurtheater ontstaan; waar ruimte is om een festival te organiseren, spontaan de buren op de koffie te 
vragen, maar ook voor geconcentreerd monnikenwerk. 

Medewerker Backoffice/Receptie 

In verband met ziekte van een van onze medewerkers zijn wij op korte termijn op zoek naar een 
medewerker backoffice/receptie voor 36 uur per week voor minimaal 6 maanden. 

Als medewerker backoffice/receptie ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van het kantoor en 
de administratieve ondersteuning van je collega’s.  

Wat doe je? 

• Je beantwoordt binnenkomende telefoongesprekken, geeft uitleg, verbindt door of neemt de 
boodschap aan; 

• Je ontvangt bezoekers; 
• Je organiseert de binnenkomende post en pakketten van de organisatie en 80 huurders; 
• Je doet de inkopen voor kantoormateriaal, thee, koffie; 
• Je organiseert de dagelijkse lunch en incidentele feestjes of borrels op kantoor; 
• Je ziet toe op een opgeruimd, schoon kantoor, entree en de planten; 
• Je ondersteund de huurders bij incidenten rondom stroomuitval de sfeer en de beveiliging van het 

gebouw. 
• Je ondersteunt je collega’s met administratieve werkzaamheden, zoals: 

- verwerken van inkomende emails en facturen; 
- archiveren, printen, scannen verzorgen van mailings; 
- invoeren en updaten van gegevens in de bedrijfssoftware; 
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- uitvoer van de urenregistraties en de lunchkas. 

Je draagt eindverantwoordelijkheid over je eigen uitvoeringstaken, maar je zal opereren binnen een team 
met gedeelde verantwoordelijkheden. 

Jij: 

• Je bent een regelnicht (m/v) en niet op je mondje gevallen. 
• Softwarepakketten zijn voor jou geen uitdaging meer. 
• Je bent mobiel en in het bezit van een fiets of een brommer. 
• Je hebt minimaal een jaar ervaring met vergelijkbare werkzaamheden. 
• Je hebt affiniteit met het werk en de doelgroep van Urban Resort. Wij bieden: 

Wij bieden een veelzijdige baan bij een kleine, inspirerende, sociale onderneming. Je werkt professioneel 
én informeel. Zelfstandig werk, maar in samenwerking met een gedreven team. Er is ruimte voor eigen 
initiatief en verantwoordelijkheid. Salaris indicatie € 1.800 bruto tot € 2.300 bruto op basis van 36 uur per 
maand. 

_______________________________________________ 

Interesse? Stuur dan een CV met bondige motivatie vóór 5 juli naar merijn@urbanresort.nl 
t.a.v. Merijn Foet, o.v.v ‘Vacature: Backoffice/receptie’. De gesprekken staan gepland op 8 
juli. Voor vragen omtrent de procedure of functie kan je bellen naar 020-6937575 en vragen 
naar Merijn Foet. 
 
Stichting Urban Resort onderschrijft de doelstellingen van culturele diversiteit en inclusie. Onze deuren en 
vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een 
kandidaat die de diversiteit binnen ons team versterkt.  

 

 
 


