
PERSONAL ASSISTANT 

 

WSF is een internationale NGO die streeft naar capaciteitsopbouw om de klimaatproblemen 

duurzaam op te lossen. Ze is hiervoor actief op vier niveau’s: Wereldwijd, Landen, Bedrijven en 

Particulieren. Op het hoofdkantoor werken zo’n dertig vrijwilligers, internationaal 300. Waarom: 

1. We willen het klimaatprobleem binnen 25 jaar oplossen; 

2. Wij houden ervan om tegelijkertijd de SDGs, humanitaire problemen, op te lossen; 

3. Omdat we graag in welvaart leven en dit door willen geven aan de volgende generaties. 

 

Momenteel zijn we op zoek naar een Personal Assistant voor het hoofd van de WSF-afdelingen 

en het bestuur. U zal dicht bij de top van onze organisatie staan en daarom zal u de dynamiek en 

veranderingen ervaren binnen WSF. U gaat deeluitmaken van een  klein team van drie á vier 

parttime Personal Assistants. 

 

Taken: 

- Zakelijke taken: De agendaplanning doen, de correspondentie bijhouden, klanten 

ontvangen en andere zakelijke werkzaamheden verrichten. Conferenties boeken, het 

boeken van de hotels en het regelen van de vluchten etc. Vergaderingen voorbereiden, 

verslag doen. 

- Huishoudelijke taken: Zoals bijvoorbeeld naar de stomerij gaan, eten en drinken kopen, 

rekeningen betalen, de post sorteren en andere voorkomende huishoudelijke 

werkzaamheden.  

- Persoonlijke taken: Weghouden agenda druk, begeleiden bij conferenties, ondersteunen 

comfort en welzijn, waarneming bij afwezigheid. 

- De Personal Assistant zorgt in de breedste zin van het woord dat de persoon waarbij de 

Personal Assistant in dienst is optimaal kan functioneren en zich geen zorgen hoeft te 

maken om de bijzaken. Die lost de Personal Assistant namelijk op.  

 

Ideaal profiel: 

-Werkervaring als een Personal Assistant; 

-Beschikbaarheid 14-21 uur per week als vrijwilliger, waarvan minimaal 14 uur op kantoor; 

-Ervaren met Microsoft Office en internet; 

-Sterke communicatievaardigheden in het Engels en Nederlands; 

-Representatief en hartelijk; 

-In het bezit van een laptop; 

-Nieuwsgierig en zelfstandig. 

 

Jouw voordelen: 

-Draag bij aan de grootste uitdaging van dit tijdperk: mensheid en klimaat redden; 

-Deel uitmaken van een organisatie in een snelle overgang; 

-Internationale omgeving in het hart van een internationaal centrum; 

-Leren over duurzame projecten en internationale samenwerking; 

-Interessant educatieprogramma; 

 

Meer informatie: 

Kijk voor meer informatie op onze website: http://worldsustainabilityfund.nl/. 

WSF is gevestigd aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 252, 2593 CD in Den Haag. 


