Wij
zoeken
een
Relatiebeheerder Kerken
(32 uur)

Kerken in Nederland en Vlaanderen zijn een belangrijke en waardevolle partner
voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om de missie gestalte te geven
en uit te voeren. De visie van het NBG is dat wereldwijd ieder mens de Bijbel als
bron voor het leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Die passie delen we met
de kerk. Juist in de kerk heeft de Bijbel een vanzelfsprekende plaats, wordt de
Bijbel gelezen, en wordt deze gepromoot als Woord van God. Samen met kerken
zetten we ons in om de Bijbel dichtbij te brengen, zodat Gods boodschap van
liefde voor de wereld christenen in beweging zal brengen.
Met hernieuwde visie voor en overtuiging van het belang van goede relaties met de kerken hebben we in 2021
een Kerkrelatieteam opgericht, om de relatie met kerken op een moderne en nieuwe manier vorm te geven.
Centraal staat hierbij de vraag: Welke verlangens en behoeften leven er in en rond de kerk als het gaat om de
Bijbel in de breedste zin van het woord? Het Kerkrelatieteam zet zich in om vruchtbare relaties met en binnen
kerken aan te gaan, met als doel kerken te mobiliseren en in beweging te brengen.

Voor ons Kerkrelatieteam zoeken we een Relatiebeheerder Kerken Nederland.
Ben jij een echte verbinder? Heb je hart voor de kerk en voor de Bijbel?
We zoeken iemand die affiniteit heeft met kerken en het werk van een voorganger, die kennis heeft van de
kerkelijke kaart en het leuk vindt kerken en predikanten te bezoeken. We zoeken een netwerker, iemand
die initiatiefrijk is en flexibel qua werktijden. Een theologische opleiding of werkervaring als voorganger of
kerkelijk werker is een pre.

Wat verwachten wij van jou?
We zoeken bij de afdeling Communicatie, Fondsenwerving & Kerkrelaties een nieuwe collega die contact
gaat leggen en onderhouden met kerken en voorgangers in Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het
bezoeken van kerken, het spreken met voorgangers (predikanten, pastoors, kerkelijk werkers etc.), en het
onderhouden van contact met kerken. Je komt in een bevlogen team, met een Relatiebeheerder Kerken
Vlaanderen, een Relatiebeheerder Migranten- en Internationale Kerken, een Programmacoördinator Kerken
en een Hoofd Kerkrelaties. In deze rol krijg je veel vrijheid, en we verwachten dat je wat je hoort en ziet in
contact met kerken binnen de organisatie deelt.

Wat bieden we jou?
Een leuk team om onderdeel van uit te maken, flexibiliteit in werktijden, de kans om veel mensen te
ontmoeten en bij te dragen aan een bijzondere, wereldwijde missie.
Het NBG biedt jou een uitdagende functie met een passend salaris (schaal 9 volgens de arbeidsvoorwaarden
van de kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk) en met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
De functie is voor 32 uur per week. De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd, met uitzicht op een
vaste aanstelling. Voorkeur startdatum: z.s.m.

Taken:
• Bezoeken van kerken in Nederland;
• Contact onderhouden met voorgangers;
• Behoefte aan ondersteuning kerken onderzoeken;
• Promoten missie, producten en programma’s NBG;
• Contacten registreren en uitkomsten delen met het team;
• Meewerken aan organisatie Bijbelzondag en andere evenementen;
• Maandelijkse rapportage.

Profiel:
• Minimaal hbo denk- en werk niveau
• Kennis van de kerkelijke kaart en affiniteit met kerkelijk werk
• Enthousiaste netwerker en verbinder
• Flexibiliteit m.b.t. werktijden
• Relevante ervaring in het werkveld kerk, kerkelijke organisatie of relatiebeheer
• Meelevend lid van een kerkelijke gemeente
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Hart voor de missie van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Kortom: als Relatiebeheerder Kerken help je om kerken en het NBG aan elkaar te verbinden, in het licht van
de missie. Heb jij hart voor onze missie en ben je enthousiast geworden? Wacht dan niet langer en reageer
via: hrm@bijbelgenootschap.nl, of bel met Lydia van der Meer (Hoofd Kerkrelaties) voor informatie over deze
functie via 06-44842690.

Informeren en solliciteren:
Reageer voor maandag 29 november via de email door je CV en motivatiebrief te sturen naar
hrm@bijbelgenootschap.nl o.v.v. vacature Relatiebeheerder Kerken. De eerste gespreksronde staat gepland
op dinsdag 7 december, de tweede op dinsdag 14 december 2021.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Bekendheid geven aan deze vacature in je eigen netwerk stellen wij
wel op prijs!

