
freelance office manager (m/v)

Engaged is begonnen als ‘wedding event’. Een festival der liefde waar leveranciers ( fotograaf, weddingplanner, 
stylist etc.) en bruidsparen elkaar ontmoeten. We waren zo klaar met de afgezaagde trouwbeurzen dat we besloten 
dat het beter moest. Engaged staat nu na drie jaar bekend als innovatief, vernieuwend, en trendsettend. Daar-
naast zijn we een inspirerende trouwblog.

Kijk. Een bedrijf runnen is veel werk, en daar komen ontzettend veel kleine dingen bij kijken. Alle mails die we 
binnen krijgen, de telefoontjes, de bonnetjes, de overzichten, alle contacten tussendoor. Wat zouden wij het fijn vin-
den als er iemand is die ons herinnert aan al onze to do’s. Die overzicht houdt temidden van de chaos (zo’n chaos is 
het ook weer niet, hoor). Die weer orde schept, en ons het licht aan het einde van de tunnel doet zien. 

Grapje! Deels. Maar we zijn wel echt op zoek naar zo iemand. We geven je niet alleen maar de rotklusjes, echt niet. 
Maar je houdt wel een stukje administratie bij, maakt afspraken met klanten, plant social media in, houdt over-
zichten van onze klanten on track, maakt rapportages van verkoop, doet een boodschapje, en assisteert ons tijdens 
onze events. Dat zijn de leukste weekenden van het jaar (want je krijgt een portofoon, met zo’n oortje, looks cool).

ons verlanglijstje
je bent leuk, extravert, humoristisch, en open
je hebt affiniteit met de trouwbranche (of leert heel snel)
je identificeert je met de cultuur van Engaged (informeel, jong, spontaan, urban)
je hebt het liefst relevante ervaring
je bent een held in spelling, en weet hoe je een mailtje snel en accuraat typt (we zijn echt anti-spelfouten)
je houdt ervan om contact persoonlijk te maken
je werkt efficiënt en snel
je schakelt snel, en ziet welke dingen prioriteit hebben
je vindt het geen probleem om af en toe de bazen streng te herinneren aan deadlines
je talent is het houden van overzicht
je kent Excel/Numbers 
je woont in de omgeving van Rotterdam, of op maximaal een uur reistijd
je bent actief op social media (Instagram, Pinterest, Facebook) en weet hoe ze werken
je vindt donuts en/of taart niet de meest vervelende uitvinding ooit
je bent zzp’er
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more specs
www.engaged.nl

it is een positie voor 16 uur per week, op maandag / woensdag / vrijdag (2 van de drie)
de ‘proeftijd’ is drie maanden
deze functie kan uitgroeien naar een fulltime baan binnen bestek van een jaar
je werkt bij ons op kantoor in Rotterdam, in een ontzettend leuk team (check #teamengagednl)
de functie komt per 1 maart 2016 beschikbaar
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Laat ons zien wie je bent! Neem een filmpje op van maximaal 90 seconden waarin je ons vertelt wie je bent en 
waarom jij perfect bent voor deze job. Het liefst zien we ook graag een overview van je Instagram en Pinterest ac-
counts, want die zeggen heel veel over wie jij bent als persoon en waar je van houdt. 

Stuur dit alles vóór 1 februari 2016 naar hello@engaged.nl aan ceo Judith van Lent o.v.v. ‘ik run jouw kantoor 
zoals Martha Stewart trouwend Amerika regeert’. 


