
 

 

Vacature: office assistant 
(deeltijd)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Wij.land 

Wij.land zet zich in voor een divers en gezond landschap in nederland (en met name de 
Vechtstreek en het Groene Hart). Wij ontwikkelen natuurlijke verdienmodellen samen 
met de boeren, ecologen en ondernemers. Het begint met een idee, dat we kleinschalig 
testen in de praktijk. Als het idee succesvol is maken we het groter. Zo werken we 
o.a. aan het verbeteren van de bodemkwaliteit, aan biodiversiteit; het verwerken van 
maaisel uit natuurgebieden, en meer.  

Het kernteam van Wij.land bestaat uit een hecht samenwerkend team van 7 personen. Ben 
jij enthousiast en lijkt het je leuk een veelzijdige office assistant functie te 
vervullen in dit bevlogen team? Werk je graag met cijfers én met mensen en hou je van 
een ‘schoon schip’? Dan hebben wij de perfecte (deeltijd) baan voor jou.  

Solliciteren of meer 
weten? 
 
Stuur uiterlijk 1 
juni je motivatie en 
CV naar Anne-Marie 
Majoie  
a.majoie@wij.land of 
bel 06 27052338 voor 
meer informatie.  

Over de werkzaamheden 

Je ondersteunt met o.a. de financiële 
administratie en diverse interne zaken. 
Een brede ondersteunende rol dus! Denk bv 
aan:  

• Administratie; verwerken facturen, 
uren administratie, maand-, kwartaal- 
jaarrapportages, afstemming tussen 
boekhouder en Wij.land, controles 
uitvoeren, en wvvttk. 
 

• Intern: archivering, vergaderingen 
faciliteren (agenda’s / notulen), 
facilitaire zaken, agendabeheer, HRM, 
algemene operationele ondersteuning 

    

 

Wie zoeken we? 

Je bent accuraat, cijfermatig en 
communicatief sterk en je bent 
dienstverlenend ingesteld, met:  

• Minimaal een MBO opleiding in een 
secretariële / administratieve of 
financiële richting  

• Kennis en ervaring met MS Office 

• Pré: affiniteit met het boerenbestaan en 
natuur  

• Stressbestendig, zorgvuldig en 
zelfstandig 

  i      
    

 
Wat bieden we? 

• Samenwerking met een bevlogen team van doeners die echte 
verandering in het landschap tot stand brengen 

• Bijdragen aan een thema dat volop in de belangstelling 
staat: landbouw en natuur en de verbinding daartussen 

• Een kantoor op een boerderij, net buiten Abcoude 
• Een parttime functie (16 tot 20 uur) met een marktconform 

salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

http://www.wij.land/
mailto:a.majoie@wij.land

	Wij.land zet zich in voor een divers en gezond landschap in nederland (en met name de Vechtstreek en het Groene Hart). Wij ontwikkelen natuurlijke verdienmodellen samen met de boeren, ecologen en ondernemers. Het begint met een idee, dat we kleinschal...
	Het kernteam van Wij.land bestaat uit een hecht samenwerkend team van 7 personen. Ben jij enthousiast en lijkt het je leuk een veelzijdige office assistant functie te vervullen in dit bevlogen team? Werk je graag met cijfers én met mensen en hou je va...

