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COORDINATOR 

INTERNE 

PROCESSEN A.I 

(20 UUR) 

HANDS ON – PROJECTMATIG – ZELFSTANDIG – 

PROACTIEF – GESTRUCTUREERD 

 

Dance4Life is op zoek naar een 

enthousiaste en georganiseerde 

interne procescoördinator die als geen 

ander de werkprocessen bij 

Dance4Life in goede banen kan leiden.  

 
Jouw uitdaging 

Als interne procescoördinator zorg jij voor een optimaal 

verloop van de operationele bedrijfsprocessen. Je 

draagt bij aan efficiencyverbetering van bestaande 

processen en implementatie van nieuwe processen. 

Je vindt het prettig als alles soepel en efficiënt verloopt 

en pakt direct problemen aan die je ondervindt. Jij vindt 

makkelijk je weg in verschillende processen en denkt 

daarbij in oplossingen. Je hebt een echte spin in het 

web functie. Daarnaast ben je onderdeel van het 

Operations team en werk je nauw samen met de 

Finance Manager en Office Manager. 

 

Jouw rol 

 Facility management m.b.t. terug naar kantoor 

(onderdeel van corona crisis team) 

 Je helpt alle teams om continue te verbeteren 

en te professionaliseren volgens ISO: 9001 en 

hebt hierin een coorinerende rol; 

 Je neemt beslissingen over wat we waar 

inkopen (procurement proces) en evalueert 

onze belangrijkste leveranciers; 

 Je neemt bestaande afspraken en procedures 

onder de loep en bedenkt hoe we het beter 

kunnen doen; 

 Je bent er verantwoordelijk voor dat we AVG 

(GDPR) compliant blijven door de werking van 

het privacy management system te bewaken; 

 Je bewaakt Dance4Life’s integriteitsbeleid; 

 Je verzorgt het beheer en onderhoud van de 

ICT-infrastructuur en ondersteunt alle 

medewerkers in het gebruik van ICT-

apparatuur, -producten en –diensten, inclusief 

security en toegangsbeleid; 

 Je coördineert de RI&E (Risico Inventarisatie 

en Evaluatie); 

 Je pakt overige ad hoc projecten op in het 

kader van de verdere ontwikkeling van de 

organisatie. 

 

Jouw profiel 

 Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en 

3 jaar ervaring met het uitvoeren en 

coördineren van operationele projecten;  

 Je hebt ervaring met het uitvoeren van 

verbetertrajecten en hoe je teams hierin 

meeneemt; 

 Je hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift; 

 Je bent daadkrachtig en een echte aanpakker; 

 Je hebt een resultaatgerichte en pragmatische 

aanpak; 

 Je bent zorgvuldig en servicegericht en kunt 

uitstekend plannen, organiseren en prioriteiten 

stellen; 

 Je pakt zelfstandig dingen op en je begrijpt 

wanneer je afstemming moet zoeken; 

 Je beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden; 

 Je bent oplossingsgericht en proactief; 

 Je hebt affiniteit met jongeren en de missie van 

Dance4Life. 

 

Wat we bieden 

 Een uitdagende tijdelijke functie van 1 

augustus t/m 31 december voor 20 uur per 

week (zwangerschapsvervanging) 

 Salarisindicatie van € 2.800 - € 3.200 bruto per 

maand o.b.v. een 40-urige werkweek 

(afhankelijk van opleiding en ervaring) 

 

OVER DANCE4LIFE 

Onveilige seks en seksueel geweld vormen de snelst 

groeiende gezondheidsrisico’s voor jongeren wereldwijd. 

Dat wil Dance4Life veranderen. Omdat je tijdens je 

pubertijd liever met leeftijdsgenoten over seks praat dan 

met volwassenen, traint Dance4Life juist jonge mensen 

om het Dance4Life empowerment model wereldwijd te 

verspreiden. Hierbij maken zij gebruik van een 

lesprogramma waarin muziek, dans, persoonlijke 

verhalen en activiteiten gebruikt worden om andere 

jongeren te inspireren. 
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Zo werkt Dance4Life samen met jongeren aan een 

toekomst waarin zijzelf gezonde seksuele keuzes 

kunnen maken. In ons kantoor aan de keizersgracht in 

amsterdam bieden we je een inspirerende en uitdagende 

werkomgeving waarin je deel uit maakt van een 

dynamisch, internationaal team.  

 

 

Enthousiast? 

Ben je geïnteresseerd en wil je werken bij een 

inspirerende en vooruitstrevende non-profit organisatie? 

Stuur dan vóór 22 juni a.s. Een email met je motivatie, 

beschikbaarheid en je cv naar denise@dance4Life.com 

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die naar 

hetzelfde e-mailadres sturen. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet 

op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 


