
Ben jij onze communicatieve Verbinder? Heb jij het talent om met (online) 
communicatie in woord én beeld onze zichtbaarheid en daarmee impact te 
vergroten? Én daarnaast met jouw aanwezigheid van een ‘werkplek een ‘thuis’ te 
maken? Wil jij je communicatie en organisatietalent inzetten binnen ons gedreven 
team & dynamische werkveld en op die manier bijdragen aan een Bewuste 
Economie?  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wire group werkt aan een Bewust Economie – we zijn specialist in Conscious Wealth 
Management en Impact Investeren. Samen met onze partners en klanten onderzoeken en 
bieden we manieren om vermogen bewust in te zetten ten behoeve van meervoudige 
waarde – voor sociaal, ecologisch, financieel én persoonlijk rendement.  

 
Wire Group is in 2010 opgericht met de missie om bij te dragen aan een waarde(n) gedreven 
economie, gericht op welzijn voor al het leven. Onze impact visie is breed en holistisch. We 
zijn ervan overtuigd dat het bijdragen aan positieve veranderingen in de wereld begint met 
een hoger niveau van bewustzijn vanuit onszelf, onze partners en onze klanten; vermogende 
particulieren, families, ‘family offices’ en stichtingen. Werken aan ‘Bewust Vermogen’ loopt 
door alle lagen van wie we zijn, wat we ambiëren en de manier waarop we dat doen. 
Positieve impact praktisch maken is ons talent.  
 
We vormen een hecht en divers team. Ondernemerschap, autonomie, aandacht, plezier en 
vertrouwen zijn onze kernwaardes. Met onze eigen Impact Journey van inmiddels 10 jaar 
hebben we een solide positie in de Nederlandse Impact Investeringsmarkt opgebouwd. 10 
jaar aan opgebouwde kennis en praktijkervaring vormen het fundament voor onze huidige 
Wire Group - Home of Conscious Wealth. Als kernactiviteit begeleiden we een selecte groep 
families bij hun (altijd boeiende!) reis richting bewuste vermogensallocatie en aanverwante 
thema’s zoals familie-dynamiek, bewust vermogend zijn, vermogenseducatie & -overdracht.  
 
Daarnaast richten we onze creatie- en innovatie kracht op het door ontwikkelen van 
Conscious Wealth Solutions – oplossingen die bewustzijn vergroten en Impact Investeren 
toegankelijk maken. Waaronder het recent gelanceerde Wire Private Market Fonds 
(www.wireprivatemarketsfund.nl). Zo bouwen we doorgaand en op meerdere niveaus aan de 
Bewuste Economie die we voor ogen hebben. Onze Home of Conscious Wealth is ook een 
fysieke plek: een inspirerende werkplek en een ‘thuis’ voor ons team en de relaties met wie 
we samenwerken. We zijn momenteel actief aan het zoeken naar onze nieuwe Home in de 
regio Utrecht. 



Verbinder  
Binnen het team en op onze Home ben je de spin in het web en werk je samen met alle 
teamleden op verschillende vlakken: 
 
Communicatie – Je bent creatief, uitvoerend en hebt gevoel voor taal en design!  

• Je bent verantwoordelijk voor de vorm/kwaliteit van onze externe communicatie. Met 
je gevoel voor taal én beeld draag je zorg dat al onze externe communicatie er mooi 
en verzorgd uitziet, dit doe je door het voortouw te nemen op type communicatie, lay-
out en door kritisch tegen te lezen; 

• Verantwoordelijk voor onze (online) profilering! Je vertaalt onze missie en visie en 
kernactiviteiten in aansprekende boodschappen voor verschillende doelgroepen. Je 
redigeert, beheert en plaatst content op onze diverse mediakanalen (websites, 
nieuwsbrieven, social media, blogs, de pers etc.) en zorgt ervoor dat ons fonds, 
projecten, resultaten en inzichten in woord en beeld zichtbaar worden. Met 
vernieuwende creatieve ideeën draag je bij aan de profilering van Wire Group en 
WPMF.  
 

Organisatie – Je bent een ster in planning en vooruitdenken!  
• Assisteren bij het organiseren van interne en externe evenementen, workshops en 

andere afspraken en bijeenkomsten, inclusief het coördineren en verspreiden van 
informatie over afspraken, boeken van bijvoorbeeld catering en vervoer. Je kan direct 
starten door te ondersteunen bij de organisatie van ons eerstvolgende evenement, 
namelijk ons 10-jarig lustrum! 

• Ondersteuning bij dagelijkse organisatorische activiteiten (live en digitaal), 
kantoorbeheer, HR-processen en het bijhouden van de jaarplanning. 
 

Zorg – Je bent een warme ‘host’ met een berg aan mensenkennis 
• Zorgen dat onze ‘Home of Conscious Wealth’ met aandacht en liefde verzorgd wordt, 

een plek waar er balans is tussen rust en reuring om urgentie en onze ambitie om te 
zetten in impactvolle daden.  

• Je hebt het natuurlijk talent om een ‘holding space’ te creëren voor de dagelijkse 
werkzaamheden maar ook voor onze bijeenkomsten/trainingen/evenementen. Je 
voelt aan wat er nodig is om onszelf én elkaar te kunnen voeden. Dat kan letterlijk 
zijn door het dagelijks organiseren van een gezonde lunch voor onze gasten en ons 
team én door na te denken op welke andere manieren dit wordt gestimuleerd; 

• Je ben goed op de hoogte van persoonlijke gebeurtenissen van onze gasten en 
binnen het team en je weet daar op een attente manier op in te spelen.  

Wat wij zoeken 
• Iemand die van nature heel blij wordt van bovenstaande uitdaging; 
• Je bent gedreven en hebt een passie voor het creëren van een mooiere en 

toekomstbestendige wereld; 
• Je brengt relevante werkervaring mee. Bekendheid met de financiële wereld kan in je 

voordeel zijn; 
• Je bent proactief, flexibel en beschikt over uitstekende organisatorische, 

communicatieve (zowel in het Nederlands als Engels) en softwarevaardigheden die 
nodig zijn om je rol goed te kunnen vervullen; 

• Je bent een team-player die zich thuis voelt in een organisatie waar verbondenheid, 
vertrouwen, ondernemerschap en pret belangrijke kenmerken zijn. Zelfreflectie en 
bereidheid om je continue te ontwikkelen op zakelijk en persoonlijk vlak passen 
binnen onze team cultuur; 

• Je bent woonachtig in de regio Utrecht; 



• Je bent in eerste instantie beschikbaar voor 16 uur per week en dat kan wat ons 
betreft op termijn worden uitgebreid naar 32 uur;   

• Je bent bereid of gewend om te werken als zelfstandige zodat het 
samenwerkingsverband aansluit bij onze bewuste keuze van ondernemerschap. 

 
Als jij onze missie onderschrijft, enthousiast wordt van de rol en past binnen ons 
profiel, dan horen we graag van jou! We ontvangen graag je CV en een creatief kort 
filmpje, waarin je uitlegt hoe wíj onze impact via communicatie kunnen verbeteren en 
hoe jíj daarin onze missie en ons team komt versterken.   
 
Voor vragen kan je contact opnemen met Tera Terpstra: 06-17014174 
Je inzending kan je sturen naar: hello@wire-group.org 
 


