Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij, al meer dan 200 jaar. Dat doen we
voor mensen van nu en voor volgende generaties, in Nederland en wereldwijd, met traditionele en
moderne vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt in zijn of haar leven.

Voor de afdeling Communicatie en Fondsenwerving zijn we op zoek naar een

coördinator kerkvrijwilligers (24-36 uur)
Functieomschrijving
We zijn op zoek naar iemand die ons team komt versterken en hart heeft voor vrijwilligerswerk. Als
coördinator kerkvrijwilligers ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het nieuwe beleid, en
het aansturen van vrijwilligers die zich inzetten als contactpersoon richting een kerk of kerken. Je
bent steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons werk in de kerk(en) onder de aandacht brengen,
en die het NBG informeren over wensen die leven in de kerk. In samenwerking met collega’s van
communicatie worden een aantal ‘kerkpakketten’ ontwikkeld waarmee vrijwilligers aan de slag
kunnen. Als coördinator werf je enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Je houdt intakegesprekken, of laat
deze uitvoeren, en brengt in beeld in welke kerk(en) iemand het NBG wil vertegenwoordigen.
Daarnaast informeer je de organisatie over resultaten en voortgang.
Wat houdt de functie in het algemeen in?
- Je bent verantwoordelijk voor het succesvol uitwerken van het nieuwe vrijwilligersbeleid;
- Je werft nieuwe vrijwilligers die contactpersoon willen zijn in hun kerk of ander kerken, en
bewaakt het goed registreren hiervan in de database;
- In het contact met vrijwilligers ben je in staat om mensen te motiveren, luister je naar wat
men nodig heeft, en koppel je terug naar de organisatie waar behoefte aan is vanuit de kerk;
- Je voert of coördineert een zorgvuldig intakegesprek met elke vrijwilliger die contactpersoon
wil worden;
- Je voorziet vrijwilligers proactief van informatie die relevant is, zoals de nieuwsbrief etc.;
- Je werkt samen met de coördinator talentvrijwilligers die zich bezighoudt met talentinzet en
met hoofd communicatie en hoofd fondsenwerving. Je informeert het team proactief over
de status van zaken en rapporteert aan de manager Fondsenwerving & Communicatie;
- Waar nodig werk je samen met collega’s op kantoor en je bent soms op pad om vrijwilligers
te bezoeken voor een intake- of evaluatiegesprek;
Je geeft prioriteit aan het ophalen en daarmee in kaart brengen van concrete resultaten. Je
weet aan het eind van een jaar hoeveel kerken we bereikt hebben via kerkvrijwilligers met
welke resultaten.
Kennis en vaardigheden
- Je bent mensgericht en weet anderen te inspireren en te motiveren;
- Je hebt bij voorkeur werkervaring in relatiebeheer;
- Je bent een zelfstandige collega en je hebt een ondernemend karakter;
- Je hebt een klant- en servicegerichte instelling en een prettige overtuigingskracht;
- Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend;

-

Je hebt kennis van de kerkelijke kaart en een persoonlijke affiniteit met de Bijbel;
Je bent een bruggenbouwer die in staat is om met verschillende kerken samen te werken;
Je bent resultaatgericht en in staat om resultaten in kaart te brengen en te analyseren.

Wat bieden we jou?
Het NBG biedt een veelzijdige en uitdagende functie in een enthousiast team, en een passend salaris
met goede secundaire arbeidsvoorwaarden (volgens PKN kerkelijk medewerkers). De functie is voor
minimaal 24 uur per week. Aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd. Bij voorkeur start je zo
spoedig mogelijk.
Is deze functie iets voor jou? Mail dan je CV plus motivatiebrief voor 18 september naar Annemarie
Bos (P&O), hrm@bijbelgenootschap.nl. Graag ‘sollicitatie functie Coördinator kerkvrijwilligers ’
vermelden als onderwerp. Met inhoudelijke vragen over deze functie kun je vanaf 16 augustus
tijdens kantooruren op maandag t/m donderdag terecht bij Simone Spijker, manager Communicatie
& Fondsenwerving, telefoonnummer 06 -161 68 538.
De eerste gespreksronde staat gepland op maandag 23 september. De tweede ronde op donderdag 3
oktober. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

