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Joehoe! Pas jij ook niet in een hokje? Wij zoeken een top ondersteuner voor de leukste werkplek van 
Utrecht. Iemand die midden in de creatieve chaos de boel op orde houdt. Iemand die het leuk vindt om 
mee te groeien binnen een klein team. Natuurlijk met een hart voor cultuur en creativiteit. Loop je al 
warm?  

Kopa?
Kopa maakt al 10 jaar de wereld een beetje mooier met creatieve concepten. We maken verschil 
in deze drie gebieden; op scholen, in de wijk en in de wereld. We zijn een stichting met een 
ondernemende werkwijze. Bij ons kan veel, initiatief wordt beloond met ruimte. Op dit moment 
werken we veel in het basisonderwijs. We begeleiden scholen en de teams van leerkrachten bij het 
zelf dragen en uitvoeren van uitdagende kunstlessen. Dat doen we onder andere door het geven 
van voorbeeldworkshops, het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn creatief vermogen, genaamd 
‘PIONIER!’ en het trainen van de teams leerkrachten. 

wie ben je?
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! 
Onze heldin Pippi Langkous zei het al. Met een onderzoekende en open houding pak je alles aan. 
Je bent zelfstandig en enthousiast met een gezonde dosis oplossingskunst. Je durft zelf te proberen, 
maar bent ook niet bang om hulp te vragen als je er niet uit komt. 
Processen zijn te gek, wanneer ze creatief zijn. Maar in ons kantoor alles in een proces of procedure  
vatten, ligt niet in onze aard. Wij zoeken iemand die de boel gewoon regelt. Iemand die zegt: ‘geef 
maar hier, het komt goed’. Iemand die het probleem al heeft opgelost voordat een ander het ziet. 
Iemand die we volledig kunnen vertrouwen, die attent is en nooit verjaardagen vergeet. Iemand 
die samen met ons de wereld nog weer iets mooier maakt. We streven naar diversiteit in ons team. 
Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog beter team te zijn. 
Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent! 

wat doe je?
• kantoorheld: je bent onmisbaar binnen de organisatie, regelt de voorraad, laat ons nooit  
 zonder koffie zitten. Je houdt het kantoor netjes en bent attent.
• personal assistent: je ondersteunt het team bij wat er op dat moment nodig is.
• administratief: je ondersteunt bij administratief werk, zoals planningen, correspondentie en  
 bestellingen

wat we vragen
• laat ons zien waarom jij denkt deze functie aan te kunnen, wat je al gedaan hebt is voor  
 ons belangrijker dan diploma’s. 
• beheersing van het Nederlands, mondeling en schriftelijk
• gemiddeld 2 dagen per week, pay-rolling of freelance beide mogelijk.
• pré: ervaring met Office, Trello, Adobe en alle social media.
• je woont in (de regio) Utrecht
 
je reactie?
Mail je sollicitatie met motivatie, CV vóór 31 juli naar linda@kopakan.nl. Vragen stellen kan 
telefonisch, bel dan met Linda op 06-40813116. Let op: In verband met de vakantieperiode minder 
goed bereikbaar vanaf 13 juli. 

meer over ons:
Website PIONIER!: www.ikpionier.nl
Website Kopa is tijdelijk niet bereikbaar, je vindt ons wel op Linked-IN of Facebook.  


