
OPDRACHT:

Ben jij een proactieve en enthousiaste organisatorische zelfstandige professional? Houd je het
overzicht ondanks een lijst van to-do’s en ben je tegelijkertijd secuur met een oog voor taal (NL &
EN) en beeld? Ben je als freelancer op zoek naar een leuk en gedreven team om gemiddeld 2
dagen in de week te ondersteunen voor een periode van (in eerste instantie) een jaar? Wil je jouw
talenten met veel plezier en passie inzetten voor een Bewuste Economie? Laat wat van je horen,
want we zijn op zoek naar een flexibele professional die ons team op organisatorisch en
secretarieel vlak in de volle breedte kan ondersteunen.

Wire Group werkt aan een Bewuste Economie – een waarde(n) gedreven economie met welzijn
voor ál het leven als fundament. Als nieuwe-tijds vermogenspartner zijn we sinds 2010 specialist
in Impact Investeren en Bewuste Vermogensallocatie. Als collectief van individuen, families en
samenwerkingspartners onderzoeken en bieden we manieren om vermogen steeds bewuster in te
zetten ten behoeve van meervoudige waarde – voor sociaal, ecologisch, financieel én persoonlijk
rendement. Onze dienstverlening omvat het hele spectrum van persoonlijke bewustwording en
familie-dynamiek tot impact strategie, vermogensvraagstukken en impact investeren via ons Wire
Private Markets Fund. We hechten veel waarde aan ondernemerschap, autonomie, aandacht,
plezier en vertrouwen.

Het team werkt vanuit onze Home of Conscious Wealth op een bijzondere locatie in het centrum
van Utrecht. Dit is niet alleen inspirerende werkplek, maar ook een ‘thuis’ voor ons team en de
relaties met wie we samenwerken. Gegeven je flexibele inzet zal je afwisselend werken vanaf onze
en je eigen ‘Home’.

In eerste instantie zullen we in onderling overleg wekelijks bepalen welke activiteiten je oppakt op
organisatorisch, secretarieel en communicatievlak. Wanneer en waar je de activiteiten uitvoert is
flexibel en kunnen we eveneens in overleg bepalen. Afhankelijk van de activiteiten en projecten
schatten we in dat je daar gemiddeld 2 dagen per week mee bezig bent.

Enthousiaste zelfstandige officemanager met 
organisatorische en communicatie ervaring



Zelfstandige officemanager met organisatorische en communicatie ervaring
Je werkt met ons mee aan alle voorkomende organisatorische en ondersteunende werkzaamheden,
wat kan bestaan uit een breed scala van activiteiten:
• Het onderhouden en bijhouden van onze website en sociale media kanalen van Wire Group. Wij

zorgen voor de input en zorgt voor het plaatsen ervan en denkt mee hoe we de boodschap
goed kunnen overbrengen;

• Het verzorgen van alle voorkomende administratieve werkzaamheden in financiële systemen
(facturatie, bijhouden betalingen, meewerken aan het opstellen van financiële rapportage);

• Actief bijdragen aan het beheer van onze jaarplanning – tijdig afspraken inplannen,
herinneringen rondsturen en overzichten bijhouden van aanwezigen;

• Kritisch nalezen en bewerken van een grote verscheidenheid aan documenten, denk aan
notulen, opdrachtovereenkomsten, investeringsvoorstellen, blog’s etc. Het betreft hier teksten
in zowel het Nederlands als het Engels;

• Het team ondersteunen bij het inplannen, boeken en organiseren van reizen;

Onze ideale kandidaat
• Je bent een zelfstarter met minimaal 3 jaar ondersteunende of officemanager ervaring met

het ondersteunen van dynamische teams;
• Je bent hands-on en proactief, ziet werk liggen en kijkt vooruit. Je vindt het leuk om

nauwkeurig en in de volle breedte een bijdrage te leveren aan de organisatie en communicatie
van Wire Group;

• Je zet de puntjes op de i, zowel vanuit je gevoel voor taal (Nederlands en Engels) en je bent
creatief om originele en passende content op te maken;

• Je hebt een passie om een mooiere toekomstbestendige wereld te helpen creëren;

Voorwaarden
• We verwachten dat je initieel 1 á 2 dagen per week de activiteiten kan verrichten;
• We zijn flexibel met betrekking tot je inzet en hechten waarde aan wederzijds vertrouwen en

plezier;

Ben jij de gedreven zelfstandige professional die we zoeken en word je super enthousiast van dit
profiel en ons als Wire Group, dan horen we graag van jou! Stuur ons a.u.b. een bericht met je
motivatie en match met ons profiel naar: paul@wire-group.org..


