
 

KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) 

Olympisch Stadion 11, 1076 DE Amsterdam, www.kika.nl info@kika.nl 

 

 
 

KiKa zoekt per direct een Assistent Bedrijfsvoering (32/36 uur per week) 

 
Stichting Kinderen Kankervrij 
Stichting Kinderen Kankervrij is een relatief jonge organisatie, met grote ambities in de strijd tegen 
kinderkanker. Het huidige genezingspercentage is 75% en moet groeien naar 95%. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat wij onze jaarlijkse groei blijven vasthouden en uitbouwen. Om ons team van 25 
collega’s te versterken zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die naast de vakinhoudelijke 
competenties ook het DNA van onze organisatie moeten omarmen; creatief, relatiegericht, proactief 

en enthousiast.  

Functiebeschrijving 
Als Assistent Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor het beheer van diverse systemen (CRM, telefonie & 
hardware). Je stuurt de afdeling Post/Facilitair aan, doet diverse kwaliteitscontroles, houdt de 
verlofadministratie bij en bent aanspreekpunt voor management en collega’s. 

 
Verantwoordelijkheden 

 Beheren van diverse systemen (zoals Salesforce, Xelion, OBI4wan en Zingtree) 
 Kwaliteitscontroles 
 Motiveren en aansturen van medewerkers Post/Facilitair 
 Bijhouden verlofadministratie 
 Fungeren als aanspreekpunt voor management en collega’s 
 Overzicht houden van de voortgang van alle werkzaamheden 
 Bewaken KiKa DNA 

 
Context binnen de organisatie 
De Assistent Bedrijfsvoering werkt nauw samen met- en rapporteert aan de Manager Bedrijfsvoering.  
 
Belangrijke eigenschappen  

 Opleiding/denkniveau MBO+/HBO  

 Ervaring met Word/Excel/Outlook  

 Enkele jaren relevante werkervaring  

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 Je bent zorgvuldig en accuraat en kunt goed je eigen werkzaamheden plannen  

 Je hebt goede contactuele eigenschappen, je bent servicegericht en enthousiast  

 Je hebt het vermogen om creatief en flexibel om te gaan met een grote variëteit aan vragen en 
opdrachten 

 Je bent een teamplayer  

 Je bent stressbestendig  

 Je houdt van aanpakken  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Buiten een open en informele sfeer bieden wij, afhankelijk van opleiding en ervaring, een passende 
salariëring.  
 
Contactinformatie 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en wil je met een leuk en gemotiveerd team aan de slag voor een 
toekomst voor Kinderen Kankervrij, reageer dan met je CV en een motivatie voor 31 december 2019 per mail 
naar Ankie Loonen (Personeelszaken@kika.nl). Alleen reacties met zowel CV als motivatiebrief worden in 
behandeling genomen. 
 
 

http://www.kika.nl/
mailto:Personeelszaken@kika.nl

