
Vacature freelance projectbegeleider No Labels
Organisatietalen� g�och�!

No Labels (www.nolabelsinc.com) is een expertisebureau gericht op het bevorderen van inclusie
en diversiteit binnen teams en organisaties. Wij zijn op missie om maatschappelijke verandering
teweeg te brengen binnen de wereld van werk! Het is onze droom een wereld van werk te
creëren waar ieder talent wordt gezien en benut, ongeacht gender identiteit, afkomst, leeftijd,
fysieke en mentale mogelijkheden etc. Waar de mens centraal staat en niet de labels. En wij
hebben jou nodig om nog meer impact te kunnen maken!

Wil jij werken voor een organisatie die positieve verandering teweeg brengt en de wereld van
werk toegankelijk maakt voor iedereen? Check dan hieronder hoe No Labels en jij elkaar
kunnen versterken!

Wie wij zoeken
Hier ko� j� j� be� voor ui�
Jij vindt het fantastisch om de boel op rolletjes te laten lopen: organiseren, plannen,
ondersteunen, overzicht houden, alles tot in de puntjes regelen, jij draait je hand er niet voor
om.  Jij laat je in uitdagende situaties écht niet snel uit het veld slaan, maar zet je schouders
eronder en bent niet bang om aan de bel te trekken. .Je komt graag in actie en vindt het heerlijk
om meerdere ballen tegelijk in de lucht te houden. Je werkt daarbij graag samen binnen een
inspirerend en divers samengesteld team van mensen.

Wat je gaat doen
Wa� g� j� doe� onder d� vla� va� N� Label�?
Jij regelt alles rondom grotere projecten bij onze opdrachtgevers. Denk aan het inplannen van
trainers, communicatie met de klant en de trainers, het zorgdragen voor trainingsmateriaal etc.
Je signaleert op tijd wat er moet gebeuren om de trainingen voor deelnemers en trainers zo
soepel mogelijk te laten verlopen en neemt daarin het voortouw. Je draagt zorg voor de
facturatie en voorziet het team regelmatig van statusoverzichten van lopende projecten, zodat
alle betrokkenen weten wat hen te wachten staat. Je werkt hierbij nauw samen met de
officemanager van No Labels en vangt eventueel de taken op van de officemanager tijdens
diens afwezigheid.

Typisch jij …
Herke� j� j�elf i� onderstaand� punte�?

● Je werkt graag op een planmatige manier en hebt daarbij oog voor details
● Je staat stevig in je schoenen en raakt niet snel in de stress
● Je maakt makkelijk contact en hebt oog voor de wensen en behoeften van anderen
● Je werkt graag met systemen, weet hoe je queries draait (of wilt dat graag leren) en hoe

je rapportages opstelt

http://www.nolabelsinc.com


● Je hebt ervaring met facturatie en debiteurenbeheer en het opstellen en beheren van
personeelsplanningen

● Je bent flexibel inzetbaar, verdeeld over meerdere dagen van de week en hebt ook
andere opdrachten als freelancer

Di� biede� w�
Wij zijn een kleine, groeiende organisatie die continu in beweging is. Je krijgt alle ruimte om je
werk op jouw manier te doen en te leren van anderen. Dit betekent ook dat je niet in een
gespreid bedje terecht komt. We verwachten daarin veel eigen initiatief en een proactieve,
vindingrijke houding: daarmee bedoelen we dat je, samen met de officemanager, het proces
zelfstandig vorm en inhoud weet te geven.

Verder bieden wij:
● Een inspirerend en divers samengesteld team van gepassioneerde mensen
● De kans om bij te dragen aan maatschappelijke verandering
● Werk voor ongeveer 8 tot 16 uur per week, flexibel te verdelen over meerdere

werkdagen
● Uurtarief in nader overleg
● Startdatum: uiterlijk per 1 mei is ons streven

No Labels heeft inclusie hoog in het vaandel staan en investeert continu in het creëren van een
werkomgeving binnen het eigen team waar ieder teamlid zich gezien en gewaardeerd voelt. Wij
werken graag op basis van vertrouwen en vinden het belangrijk dat we elkaar aanvullen en van
elkaar kunnen leren. Daarbij streven wij naar maximaal 70% homogeniteit binnen het team op
de perspectieven culturele achtergrond/huidskleur, gender identiteit en leeftijd. Dit streven
nemen wij mee als belangrijk ijkpunt in ons selectieproces.

Je bent er nog steeds?
Vu� o�� vragenlĳs� i�
Nog steeds enthousiast? Tof! Wij zijn benieuwd naar wat jij te bieden hebt. Een CV en
(uitgebreide) motivatiebrief hoeft wat ons betreft niet direct. We hebben eerst een aantal
vragen voor je. Deze kun je hier beantwoorden. Aan het einde van de vragenlijst, vragen we je
om je contactgegevens. Zo kunnen we je bereiken, als we het gevoel hebben dat er een
potentiële match is. Uiteraard hoor je ook van ons, mocht dat voor nu niet het geval zijn.

Mochten we het gevoel hebben dat er een potentiële match is, dan wordt je uitgenodigd voor
een online kennismaking en vragen we je CV en uitgebreide motivatiebrief op te sturen. Als van
beide kanten, naar aanleiding van deze kennismaking, nog steeds een gevoel van een match is,
dan maken we graag fysiek kennis met elkaar en bespreken we het inwerktraject, waarna er een
definitief besluit genomen kan worden.

Heb je eerst nog wat vragen? Stuur een mail naar info@nolabelsin.com

https://nolabels.typeform.com/to/OzSZsiC9
mailto:info@nolabelsin.com

