If you love chocolate, you’ll love this job!

Enthousiaste office manager gezocht voor Chocoa 2017
Zonder verandering in de cacao- en chocolade-industrie dreigt er een schaarste vanaf 2020. Met de
organisatie van Chocoa en andere projecten willen wij bijdragen aan deze verandering door mee te
werken aan oplossingen voor duurzame productie en consumptie. Chocoa is een van de projecten van
Equipoise, dat verder adviseert over verduurzaming van de cacaoketen en van andere
grondstofketens.

We zoeken een enthousiaste collega die ons gaat ondersteunen met het office management
van Chocoa en andere projecten.
Je zult diverse taken toegewezen krijgen, maar je prioriteit ligt bij het office management van
Equipoise. Hieronder vallen onder andere inkoopmanagement, projectplanning, facturering en
debiteurenbewaking vanuit een accountingsysteem, algemene ondersteuning van de organisatie van
Chocoa en andere projecten en bij het uitdragen van de boodschap van good cocoa, better chocolate
via verschillende kanalen. Daarnaast behoort het beantwoorden van vragen van bezoekers tot de
werkzaamheden, evenals andere contacten met onze relaties in binnen - en buitenland.
Je bent op korte termijn gemiddeld 16 uur per week beschikbaar (in ieder geval tot eind februari) en
woont bij voorkeur in de buurt van Amsterdam. De werkdruk zal toenemen in de periode vlak voor en
tijdens Chocoa (22 – 26 februari 2017). We zoeken iemand die goed zelfstandig kan werken en met
tijdsdruk om kan gaan.
Profiel
‘hands on’, flexibel, uitvoerend, onafhankelijk, communicatie f en marketing skills, initiatiefrijk,
commercieel, dynamisch, geïnspireerd door duurzaamheid en kwaliteit, vloeiend in Nederlands en
Engels, vaardigheid in Spaans en Frans wordt op prijs gesteld. Accuraat en zorgvuldig.
Wat bieden wij?
Allereerst een mooie plek voor een leerzame ervaring in de internationale wereld van cacao,
chocolade en evenementen organisatie. We zijn een kleine organisatie waardoor er veel kansen voor
je zijn en je veel kan leren.
-

Internationale contacten in de wereld van cacao en chocolade
leuk dynamisch werk met de beste chocolades ter wereld
16 uur per week met mogelijkheid tot meer uren
uurtarief in overleg
start werkzaamheden: per direct, op projectbasis
fantastisch mooie werklocatie in de Beurs van Berlage, hartje Amsterdam

Meer informatie op: www.chocoa.nl Geïnteresseerd om mee te werken aan de verandering van de
chocolade industrie? Stuur je CV naar Ilse - ilse@chocoa.nl en vertel ons waarom jij perfect in deze
functie zou passen.

