VACATURE Floormanager Dress for Success Amsterdam
Voel jij je maatschappelijk betrokken en ben jij een ondernemende en enthousiaste
leidinggevende die onze organisatie kan versterken?
Wat is Dress for Success
Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie (Stichting met een bestuur), die
werkzoekenden met een ‘minimuminkomen’, voorziet van gratis representatieve
kleding en praktische adviezen om succesvol te kunnen solliciteren. Op deze manier
helpen in onze kledingwinkel 40-50 vrijwilligers jaarlijks meer dan duizend mensen
op weg naar economische onafhankelijkheid. De kleding in de winkels is afkomstig
van donaties uit de kledingbranche en van particulieren.
Dress for Success Amsterdam is gevestigd in het World Fashion Centre
Amsterdam. De organisatie wordt geleid door de Algemeen Manager, die als
eindverantwoordelijke voor de organisatie verantwoording aflegt aan het bestuur en
leiding geeft aan de back office. De organisatie (1,5 fte) bestaat
uit de Algemeen Manager, de Floormanager en 40 -50 vrijwilligers.
Door het vertrek van de huidige Floormanager zoeken we een collega die:
- een HBO werk- en denkniveau heeft
- bij voorkeur ervaring heeft in de retail
- grote affiniteit heeft met het werk van Dress for Success
- ervaring heeft met aansturing van vrijwilligers
Wat breng je mee?
Je bent een integere, open en empathische leidinggevende. Ook ben je een
doortastende, resultaatgerichte professional die voeling en verbinding weet te houden
binnen een maatschappelijke omgeving waar het werk door een dagelijks wisselende
groep vrijwilligers uitgevoerd wordt. Je bent diplomatiek en weet mensen mee te
nemen in het uitvoeren van werkzaamheden. Op natuurlijke wijze inspireer je en
bewaak je de kwaliteit. Voor administratieve werkzaamheden draai je je hand niet
om.
Samen met de Algemeen Manager houdt je de verbinding met het werkveld en geef
je uitvoering aan het vastgestelde beleid.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie binnen een dynamische en betrokken organisatie. Je start
met een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Je werktijdomvang is 24 uur per week, je werkdagen bepalen we in overleg. Je salaris
ligt tussen € 3361 en € 4598 (op basis van 40 uur) conform onze salarisschalen,
afhankelijk van kennis en ervaring. Je wordt aangestuurd door en legt
verantwoording af aan de algemeen manager.

Wij streven naar een weerspiegeling van de samenleving in onze organisatie en
nodigen alle geïnteresseerden van harte uit te reageren.
Reageren
Graag ontvangen wij je reactie met motivatie vóór 7 augustus 2022
via: secretaris.amsterdam@dressforsuccess.nl
Voor informatie kan je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Jeanine
Blaauw voorzitter.amsterdam@dressforsuccess.nl

We houden ons het recht voor om voor de sluitingsdatum met kandidaten in
gesprek te gaan.

