
 

Wil je graag werken in een internationale organisatie die een 

maatschappelijk doel combineert met een zakelijke aanpak? Dan is dit iets 

voor jou! 

 

Fair Wear Foundation (FWF) is een internationale non-profit organisatie die 

zich wereldwijd inzet voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in 

de kleding- en textielindustrie. Bijna 50 medewerkers afkomstig uit diverse 

landen en sectoren zijn werkzaam op het hoofdkantoor in het World Fashion 

Centre in Amsterdam. Onze leden zijn 125 modemerken uit heel Europa en 

we werken intensief samen met vakbonden en andere betrokkenen. 

Wij zijn op zoek naar een: 

 

Salaris- en personeelsmedewerker (32 – 36 uur/week) 

 

Binnen de organisatie ben je allereerst verantwoordelijk voor de salaris- en 

personeelsadministratie. Ook ben je betrokken bij het proces van werven, 

selecteren en inwerken van nieuwe medewerkers. Afhankelijk van je 

achtergrond speel je een rol in diverse HR-zaken zoals case management, 

privacy- en ARBO-wetgeving. 

 

Daarnaast ondersteun je je collega’s in het Finance & Support Team in de 

financiële administratie, denk aan de voorbereiding van projectrapportages 

en het beheer van de debiteurenadministratie.  

 

De volgende ervaringen en vaardigheden vinden wij belangrijk: 

o Een financieel-administratieve beroepsopleiding 

o Minstens 3 jaar relevante ervaring in het beheer van een salaris- en 

personeelsadministratie 

o Goede communicatievaardigheden Nederlands en Engels (Duits is een 

pluspunt) 

o Zelfstandig werkende en flexibele teamspeler  

o Enthousiast, integer en open voor andere culturen 

o Ervaring met AFAS 

 

Wij bieden 

o Een uitdagende baan met veel ruimte voor zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid 

o Een internationale, dynamische, impactgedreven werkomgeving met 

fijne en deskundige collega’s 

o Een salaris in BBRA schaal 10 (€ 2 554,64 – € 4 106,12) 

 

Op www.fairwear.org treft je meer info aan over FWF. Als je meer wilt weten 

over deze vacature, bel ons dan op 020-4084255 en vraag naar Maria Pronk. 

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uiterlijk 2 september 2018 

je sollicitatiebrief met CV naar vacancy@fairwear.org  

 

 

 

http://www.fairwear.org/
mailto:vacancy@fairwear.org

