
jij bent bouwt de sfeer op in onze kantoren en bent het aanspreekpunt van onze
medewerkers. Jij zorgt voor happy medewerkers!
jij bent verantwoordelijk voor onze kantoorruimtes: inrichting en alles wat hierbij
komt kijken. 
Je regelt de bedrijfsborrels, partner events of organiseert een te gek teamuitje. 
Je gaat proactief op zoek naar potentiële nieuwe collega’s en regelt hier alles
voor. Denk om het schrijven van de vacatures, werven van potentiële collega’s,
het voeren van de eerste gesprekken etc. 
Personeelszaken en alles wat hierbij komt kijken. 
Ondersteunen van het management. 
Oppakken van lopende zaken

WAT GA JIJ DOEN?
Als HR- en Office Manager ben jij een cruciale factor in het succes van het FiveX
team en de werkomgeving. Je bent het aanspreekpunt en de regelaar, die zorgt dat
alles soepel verloopt en dat iedereen binnen het team happy is. Je bent sociaal en
een echte aanpakker en kan goed het overzicht bewaren. Of je nu zorgt dat het
kantoor helemaal is gefaciliteerd, gesprekken met collega’s heb of een dik partner of
bedrijfsevenement regelt niks is voor jou te gek! 

Je komt in een jonge organisatie terecht waar een hoop ruimte is voor eigen inbreng.
Dit biedt een hoop kansen je kunt de taken en manieren van werken nog helemaal
zelf vormen en je kunt meegroeien met deze onderneming. Daarom is het juist nu het
moment om je bij FiveX aan te sluiten!

Concreet zou jouw takenpakket bestaan uit het;

JIJ HEBT/BENT..
.. een echte mensen mens, leert je collega’s kennen en weet precies waar hun
behoefte   licht;
.. een echte multitasker, die van alle markten thuis is. Niks is te gek en jij zorgt dat
zelfs te gekke dingen nog soepel verlopen;

FULL TIME 
HR- EN OFFICE MANAGER



Een gezellige en informele werkomgeving in het toffe Amsterdam
Een uitdagende functie bij een start-up waarin je veel kunt leren en
bijdragen aan FiveX met unieke kansen en doorgroeimogelijkheden
0,8 FTE of 1,0 FTE
Flexibele werktijden 
Een gaaf kantoor met sportfaciliteiten 
Een goed salaris en reiskostenvergoeding
Hele gezellige BBQ’s en borrels samen met je collega’s die jij organiseert!

.. een hands-on mentaliteit, initiatief nemend, een gezond verstand en weet
de boel draaiende te houden;
.. ambities en kan een goed overzicht houden;
.. een echte teamplayer en beheerst goede communicatieve vaardigheden
mondeling als op papier;
.. vindt het belangrijk om een waardevolle bijdrage te leveren binnen een
start-up omgeving;

WAT BIEDEN WIJ?

OVER ONS..
Met FiveX bouwen wij aan een platform om online retailers alle inzichten van
de business te kunnen laten inzien. Met jarenlange ervaring is de visie
ontstaan om FiveX te lanceren en hierbij ondernemers te helpen met 5X
meer resultaat van hun business te behalen. Door middel van de juiste
methodes, systemen, mindset en expertise zullen onze klanten meer succes
behalen!

Wil jij ook onderdeel zijn van dit team? Solliciteer dan snel! Je kunt je
motivatie en je CV mailen naar info@fivex.nl. Mocht dit de match zijn
plannen we graag een (online) gesprek met je in. 


