Vacature medewerker Vlaams Bijbelgenootschap
(26-28 uur per week)
Standplaats Antwerpen
Het Vlaams Bijbelgenootschap (VBG) brengt de Bijbel dichtbij. Dat doen we voor mensen van nu en
voor volgende generaties, in Vlaanderen en wereldwijd, met traditionele en moderne vormen. Het
VBG wil er zijn voor iedereen die de Bijbel relevant vindt in zijn of haar leven. Het VBG werkt
intensief samen met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
Functie
Het VBG wil zijn aanwezigheid in Vlaanderen de komende jaren versterken. We brengen ons
binnenlandse en buitenlandse werk onder de aandacht van kerken, media en particulieren. We
breiden ons netwerk uit en benutten nieuwe kansen voor bijbelwerk, waarbij we graag samenwerken
met verschillende kerken en organisaties. Als goed doel staan we ook voor de uitdaging om nieuwe
leden en donateurs te betrekken bij de missie en om het contact met de huidige leden en donateurs
te versterken.
We zoeken iemand die samen met de andere Vlaamse medewerker vanuit het kantoor in Antwerpen
de producten en projecten van het Bijbelgenootschap onder de aandacht brengt. Denk bij producten
onder andere aan de Bijbel in Gewone Taal, debijbel.be, de app Mijn Bijbel, de Nieuwe
Bijbelvertaling, de Samenleesbijbel, de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Daarnaast wordt een
aanzienlijk deel van onze inkomsten besteed aan wereldwijd bijbelvertaal- en verspreidingswerk.
Voornaamste taken
• Het opbouwen en onderhouden van een actief netwerk in Vlaanderen, met lokale kerken,
landelijke kerkelijke instellingen, andere voor het bijbelwerk relevante organisaties (zoals
boekhandels, scholen, universiteiten, etc.) en personen (bekende christenen etc.).
• Opzetten en begeleiden van een vrijwilligersnetwerk in Vlaanderen.
• In Vlaanderen aandacht vragen voor en presentaties houden over het Nederlandstalige en
wereldwijde bijbelwerk.
• Het organiseren van specifiek Vlaamse activiteiten om het bijbelwerk onder de aandacht te
brengen.
• Samen met de afdeling Marketing & Communicatie van het Nederlands Bijbelgenootschap
zorgdragen voor leden- en fondsenwerving in Vlaanderen.
• Het (laten) schrijven van Vlaamse inhoud voor websites, nieuwsberichten etc.
• Contactpersoon voor de christelijke boekhandels in Vlaanderen.
Profiel
We zoeken een enthousiaste en betrokken collega. Je voelt je verbonden met de missie van het
Vlaams Bijbelgenootschap en helpt graag mee om de Bijbel op diverse, aantrekkelijke manieren te
presenteren.
Functie-eisen
• Je woont in België.
• Je bent kerkelijk geëngageerd (bij voorkeur protestant-evangelisch).
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Je hebt een relevante opleiding voltooid (bijv. op gebied van theologie, onderwijs, communicatie
of vrijwilligers).
Je bent een netwerker, verbindt graag mensen.
Je vindt zelfstandig werken geen probleem.
Je bent vertrouwd met het Vlaamse kerkelijk landschap, en vindt het verrijkend om ook buiten
je eigen traditie te kijken.
Je beschikt over een eigen wagen.
Je vindt werken buiten kantooruren geen probleem.
Je werkt goed in teamverband en laat je tevens in dit verband adviseren door de Vlaamse
Adviesraad.
Je bent bereid om samen te werken met diverse afdelingen van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
Je bent bereid om incidenteel voor overleg naar Haarlem (Nederland) te komen.
Je bent bereid om contacten te onderhouden met het Bijbelgenootschap in Wallonië, en waar
gewenst samen te werken.
Ervaring in een kerkelijke of kerk-gerelateerde functie strekt tot aanbeveling.

Wat bieden we jou
Het VBG biedt jou een uitdagende functie, mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en een
passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie is ingedeeld in schaal 9
(€2.397,00 – €3.483,00 bruto maandsalaris voor 36 uren per week) conform de arbeidsvoorwaarden
voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. Standplaats van de functie is
Antwerpen. We bieden je in eerste instantie een contract aan voor bepaalde tijd.
Is deze functie iets voor jou? Mail dan je cv plus motivatiebrief aan hrm@bijbelgenootschap.nl
Graag “sollicitatie medewerker Vlaanderen” vermelden als onderwerp. Met vragen kun je terecht
Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap, 0031-235146163 of 0031-6-1641 1263.
Start liefst zo snel mogelijk.

