GEEN BLUF ZOEKT EEN

Company Assistant!
Word jij gelukkig als je veel verschillende uitdagingen hebt. Als de deadlines,
afwisselingen en variaties je om de oren vliegen. Ben jij organisatorisch
sterk. Dan zou je zomaar onze nieuwe ‘Company assistant’ kunnen worden.
Geen Bluf! is een dynamisch en jong bedrijf waar veel ruimte is voor
eigen initiatief en flexibiliteit. Werken vanuit huis, op locatie, alleen of in
teamverband. Is dit wat jij zoekt?
Je komt te werken in een gezellig team, waarin je veel vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid krijgt. Met je pro-actieve houding ondersteun je de
twee partners.
WIE ZIJN WIJ?
Geen Bluf! is een fantastisch team van make-up & haar artists en werken aan
veel verschillende producties: Films, series, commercials en fotoshoots.
Je kunt op onze site www.geenbluf.nl zien welke projecten wij hebben
gedaan en wat ons bezig houdt. Wij staan voor creativiteit, positiviteit,
klantgerichtheid, kwaliteit en expertise.
WIE ZOEKEN WE?
Een duizendpoot. Een regelneef of nicht. Dan ben jij onze nieuwe
‘Company Assistant’ en kunnen wij niet wachten op jou.
WAT GA JE DOEN?
• Van alles en nog wat ;-)
• Contact met bestaande/nieuwe
opdrachtgevers.
• Aanspreekpunt voor het team van ZZP’ers.
• Administratieve werkzaamheden, zoals
het verwerken van alle nieuwe boekingen,
contracten, jaarplanning, offertes etc.
• Agenda beheer.
• Voorraadbeheer

Dan ben jij degene die wij zoeken!
Mail naar info@geenbluf.nl
o.v.v. Vacature Company Assistant!

WAT KAN JE?
• Zeer goede communicatieve en commerciële
vaardigheden.
• In staat om verschillende taken op hetzelfde
moment te verwerken.
• Goed in teamverband én kan goed zelfstandig
werken vanuit huis.
• Stressbestendig en staat stevig in je schoenen.
• Flexibel en geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Ervaring in media entertainment is een pré
• Beschikt over uitstekende kennis van de
Nederlandse taal zowel in woord en geschrift.
• Excel, Word, Dropbox, Trello en mails zijn geen
probleem voor jou.
• Woont in omgeving Gouda.
• Je hebt een rijbewijs (en in bezit van een auto).

