- VACATURE –
De 57-jarige Surinaamse Zendings Vliegdienst (MAF Suriname), is een zelfstandige Surinaamse
vliegmaatschappij, en onderdeel van het wereldwijd opererende MAF USA & International.
We richten ons vooral op de volgende 3 doelgroepen: Mission, Medical Care en Community
Development. Ruim 80% van onze vluchten voeren we uit voor deze doelen.
Maar er is meer. MAF vliegt ook commercieel. We bieden charters aan, organiseren
combinatievluchten, maar leveren vooral maatwerk! En dat tegen zeer aantrekkelijke tarieven.
MAF Suriname opereert met drie 8-persoons Airvans GA8.

Wij zijn op zoek naar een:

OFFICE MANAGER
Functie en Taakomschrijving
De Office Manager is een ‘spin in het web’ bij MAF Suriname. U bent het gezicht van de organisatie,
aan de balie en achter de telefoon.
Daarnaast werkt de Office Manager nauw samen met de Directeur, de Base Manager, de Manager
Maintenance en voert hun secretariële taken uit. Hij/zij onderhoud het contact met de andere
medewerkers van het kantoor en is het eerste aanspreekpunt voor de piloten en collega’s van de
incheckbalie.
Als vluchtplanner is hij/zij steeds op de hoogte van het vliegschema en communiceert dat adequaat
met alle stakeholders.
Met uw goed ontwikkeld gevoel voor precisie en accuratesse verwerkt u alle administratie van
vluchtaanvraag tot en met de uitvoering.
U heeft geen enkele moeite om uit een paar woorden een goede brief te concipiëren, terwijl u
initiatieven neemt als u mogelijkheden en uitdagingen tegenkomt. Het Microsoft Office pakket ken
inmiddels geen geheimen meer voor u.
U bent intrinsiek gemotiveerd om waar nodig die ‘extra spreekwoordelijke mijl’ te gaan.
MAF Suriname is een kleine organisatie met een klein team van toegewijde mensen. We helpen
elkaar waar we kunnen, ook al komen werkzaamheden niet voor in de functie- en taakomschrijving.
We nemen pro-actief deel aan alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten en staan voor een
efficiënte uitoefening van onze taken.
Wanneer u belangstelling heeft voor deze baan, vraagt u a.u.b. eerst naar de specifieke functie-eisen
voor deze functie bij de Directeur, dhr. A. L. Bijkerk, manager@maf.sr
U kunt daarna uw sollicitatiebrief met CV richten aan:
De heer A.L. Bijkerk, directeur van de Surinaamse Zendings Vliegdienst (MAF Suriname).
Doekhieweg Oost 7, Vliegveld Zorg & Hoop, Paramaribo, Suriname
P.O.Box 2031 Paramaribo, Suriname
Website: www.maf.sr
Telefoon: (+597) 462101 of 432964

