Voor ons Missie Centrum zoeken wij een

Christelijke gemeente De Wegwijzer is
een zelfstandige christelijke kerk. De
Wegwijzer bestaat uit meerdere
wijkgemeenschapen met elk een
wijkpastor of wijkcoördinator,
verspreid over Almere.
Hoewel we ons verbonden voelen met
de kerk van alle eeuwen willen we ons
geloof op een relevante, eigentijdse
manier in praktijk brengen in woord en
daad! De Wegwijzer wil zoekers helpen
om een toegewijd volgeling van Jezus
Christus te worden en gelovigen
helpen om te groeien in gemeenschap
en een levende relatie met Jezus
Christus.
De gemeente biedt diverse activiteiten
en cursussen aan om Almeerders
kennis te laten maken met het
christelijk geloof en wil hen laten
ervaren hoe het is om God te kennen
en te volgen. Christelijke gemeente De
Wegwijzer houdt haar diensten in het
Missie Centrum.
Het Missie Centrum van De Wegwijzer
is een multifunctioneel gebouw, dat
gebruikt wordt om de missie van De
Wegwijzer in de stad te ondersteunen.
Naast het gebruik rondom de zondagse
bijeenkomsten staan de deuren van
het gebouw van dinsdag tot en met
zaterdag open en ontvangen we
mensen voor een kop koffie en/of een
goed gesprek. Ook vinden er door de
week heen tal van activiteiten plaats
en is er de mogelijkheid om één of
meerdere ruimtes te huren.

BEHEERDER

M/V

24 uur
De beheerder is het visitekaartje van het Missie Centrum. De
werkzaamheden worden met name uitgeoefend binnen het Missie
Centrum. In dit gebouw vinden activiteiten plaats met betrekking tot
het functioneren van de christelijke gemeente en het uitvoeren van
haar missie. De beheerder draagt zorg voor het beheer en in
gereedheid brengen van de ruimten, het (laten verrichten van het)
onderhoud, en de verhuur van de daarvoor beschikbare ruimten.
De beheerder valt onder de verantwoording van de beheercommissie
en overlegt regelmatig met deze commissie over de voortgang en
kwaliteit van de werkzaamheden. De beheerder houdt rekening met
afspraken en regelingen voor het gebruik van het kerkgebouw en
nevenruimten zoals die door de beheercommissie zijn vastgelegd of
worden aangegeven.
De beheerder is bevoegd alle beslissingen te nemen t.a.v. de
uitvoering van de aan haar/hem opgedragen werkzaamheden, voor
zover passend binnen de geldende richtlijnen en voorschriften.
Wij zoeken kandidaten met de volgende eigenschappen/kenmerken:
•
•

Een levende relatie met Jezus
Flexibele en dienstverlenende instelling

•
•

Ondernemend
Beschikbaar zijn zowel overdag als ‘s avonds

•

Zelfstandig kunnen werken

•

Sociaal en communicatief vaardig

•

In bezit van het diploma bedrijfshulpverlening/EHBO (of
bereid zijn deze te behalen)
Wonend in Almere
Bij voorkeur enige ervaring in een soortgelijke functie

•
•

Deze functie is opengesteld voor leden en betrokkenen van
christelijke gemeente De Wegwijzer te Almere, maar ook kandidaten
van buiten de gemeente zijn welkom om te solliciteren.
Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen via onderstaand
mailadres.
Denkt u te voldoen aan bovenstaande criteria en heeft u interesse in
deze aanstelling?
Stuur dan uiterlijk 7 juli 2017 uw sollicitatiebrief en cv per e-mail naar
Dhr. J. Novák: hr@dewegwijzer-almere.nl

