
Wij zoeken een

RECEPTIONIST/
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
Stichting Armoedefonds is een onafhankelijke organisatie met snelgroeiende activiteiten. 
Wij ondersteunen lokale hulporganisaties in Nederland die werken en opkomen voor mensen 
in Armoede. Dit doen we met geld, in natura (producten) en door kennisdeling zodat zij hun 
onmisbare werk ook op lange termijn kunnen voortzetten. 

Wat ga je doen: 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor binnenkomende telefoontjes en onderhoudt de 
e-mailbox. Daarnaast ondersteun je directe collega’s in hun dagelijkse activiteiten om meer 
donateurs, gemeenten en vermogensfondsen aan ons te binden. Ook zal je administratieve 
ondersteuning bieden bij de uitvoering van onze projecten, zoals de Schoolspullenactie, de 
winteractie voor ouderen en het project gericht op menstruatie-armoede. Ook help je mee 
met het ontvangen en verwerken van pakketjes met gedoneerde producten. 

Wie ben jij?
• Je bent een enthousiaste persoonlijkheid; 
•  Je bent communicatief sterk en leergierig;
• Je bent een aanpakker en wilt letterlijk je handen uit de mouwen steken; 
•  Je kun omgaan met de gegeven verantwoordelijkheid voor taken en projecten.

Wij vragen:
•  Een afgeronde MBO opleiding of passende werkervaring; 
•  Je kunt planmatig en zelfstandig werken, en functioneert goed in een klein team;
•  Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend zowel in woord als geschrift;
•  Je beheerst het gebruik van Outlook, Word, Excel etc;
• Je bent bereid cursussen en opleidingen te volgen in ons vakgebied. 

Werken bij Stichting Armoedefonds:
•  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie deze te verlengen bij goed  
 functioneren;
• Veel zelfstandigheid en ruimte voor eigen ontwikkeling;
•  Een functie tussen de 32 en 36 uur per week, werkplek op kantoor Rosmalen;
• Een salaris conform de gevraagde functie invulling.

Interesse?
Reageer voor 30 juni door je CV met motivatie
te sturen naar kim@armoedefonds.nl. 
Stichting Armoedefonds, De Grote Elst 52,
5246 JR Rosmalen 
Tel: 073 – 7440181
www.armoedefonds.nl 


