
Vacature 

 

Functie medewerker facilitair beheer 

 

Onze missie 

Jezus vinden, volgen en 

verkondigen 

 

Onze visie 

Wij zijn een gemeente van 

toegewijde volgelingen van 

Jezus Christus die onder 

leiding van de Heilige Geest 

• God op enthousiaste wijze 

verheerlijken 

• leven naar Bijbelse 

normen 

• zorg dragen voor elkaar 

• elkaar dienen met onze 

gaven en talenten 

• door onze uitstraling 

buitenstaanders tot Jezus 

Christus trekken 

 

De leden van de Vrije 

Baptistengemeente Bethel 

kenmerken zich door het feit 

dat zij Jezus Christus als 

Verlosser en Redder van 

hun leven hebben aanvaard 

en door hun voornemen om 

hun leven aan Hem toe te 

wijden. Zij hebben zich 

bewust laten dopen, weten 

zich verbonden met Hem en 

stellen zich onder de leiding 

van de Heilige Geest. 

 

De rijkdom die de leden van 

de gemeente in Jezus 

Christus ontdekt hebben, 

willen zij ook graag aan 

anderen bekend maken.  

De gemeente tracht op 

eigentijdse wijze de blijde 

boodschap te verkondigen. 

De samenkomsten zijn 

modern en aansprekend, de 

prediking is helder, duidelijk 

en bijbelgetrouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker Facilitair Beheer 

De medewerker Facilitair Beheer is een spil in het functioneren van het 

gebouw ten dienste van de gemeente. Hij/zij is veelzijdig, flexibel en correct 

in de omgang met gemeenteleden en gasten. Zijn/haar werk kent 

verschillende facetten, waaronder klein onderhoud, klaarzetten en opruimen 

van diverse zalen. Hij/zij is tijdens evenementen en specials het 

aanspreekpunt voor beheer en de vrijwilligers die daar meewerken. Ook zorgt 

hij/zij voor de wekelijkse schoonmaak van de koffiezet apparatuur. Hij/zij 

‘kent’ het gebouw en de historie van de gemeente en is in staat om gasten en 

bezoekers rond te leiden. Kortom deze functie vergt een “duizendpoot” die 

van veel markten thuis is. Van de medewerker facilitair beheer wordt het 

volgende verwacht: 

• Houdt ervan om met mensen om te gaan; 

• Heeft logistiek inzicht om het werk zo in te plannen dat dit efficiënt 

gebeurt; 

• Heeft oog voor detail zodat het gebouw en terrein er altijd keurig eruit ziet; 

• Kan omgaan met PC en programmatuur om Hoofd Beheer te kunnen 

vervangen bij diens afwezigheid; 

• Heeft technisch inzicht en kan kluswerkzaamheden uitvoeren; 

• Is lichamelijk in staat om de variëteit in activiteiten uit te kunnen voeren; 

• Heeft planmatig inzicht en kan prioriteiten stellen; 

• Is lid of is bereid lid te worden van de gemeente; 

• Kan zich volledig vinden in de missie, visie, doelstellingen en strategie 

van de Bethelgemeente en wil zich daarvoor graag inzetten; 

• Kan in overleg ook op zaterdagen en weekenden werken. 

 

Het betreft hier een functie van 20 uur per week. 

 

De hoogte van de salariëring is gebaseerd op een interne loonschaal. 

Informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij: 

Frank van der Vliet (0512 – 335 453) en Jur Zandbergen (0512 – 335 421) 

 

Sollicitaties kunnen, tot 12 januari 2020, schriftelijk worden verstuurd aan:  

Vrije Baptistengemeente Bethel t.a.v. mevr. W. Brouwer 

Postbus 554 

9200 AN Drachten 

 

of via de Bethel site of per mail aan communicatie@bethel.nl. 

De Vrije Baptistengemeente Bethel is een snel groeiende en dynamische 

gemeente in Drachten (Friesland) met 3.100 betrokken volwassen leden, circa 

180 huiskringen en 24 betaalde medewerkers. Haar missie is: Jezus vinden, 

volgen en verkondigen. De gemeente is een gastvrije en zorgzame gemeente 

die zich o.a. kenmerkt door eigentijdse diensten met een Bijbelgetrouwe 

prediking, een intensief huiskringleven en een actieve inzet van de leden. 

Voor het beheer en onderhoud van het gebouw en het bieden van 

ondersteuning van diverse activiteiten in het gebouw zoekt de 

Bethelgemeente een     
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Functie medewerker facilitair beheer 

 

Functieomschrijving Medewerker Facilitair Beheer 
 

Algemene taak  

De medewerker facilitair beheer draagt zorg voor de goede staat van gebouw en terrein zodat deze door de 

leden en bezoekers van de gemeente altijd gebruikt kunnen worden. Hij doet klein onderhoud aan gebouwen 

en installaties, en is direct aanspreekpunt voor aannemers en service monteurs. Beheert diverse voorraden 

en zorgt ervoor dat deze op tijd aangevuld worden. De medewerker facilitair beheer is het eerste 

aanspreekpunt voor bezoekers en gasten door de week. Hij/zij kan in overleg op zaterdagen en weekenden 

ingezet worden bij diverse werkzaamheden en evenementen. 

 

De medewerker facilitair beheer werkt samen met het Hoofd Beheer en Dienstverlening en legt aan deze 

ook verantwoording af. 

 

Verantwoordelijkheden  

De medewerker facilitair beheer is verantwoordelijk voor het beheren en uitvoeren van zijn/haar 

werkvoorraad en kan zo nodig taken overnemen van het Hoofd Beheer en Dienstverlening. 

 

Eigenschappen en competenties 

• Flexibel; 

• Zelfstandig; 

• Planmatig en goede organisator; 

• Kennis van gebouwenonderhoud en elektra; 

• Vaardig met PC, eenvoudige administratieve systemen/handelingen (MS Office) en randapparatuur; 

• Nauwkeurig; 

• Affiniteit om te werken met mensen; 

• Sociaal vaardig. 

 

Specifieke taken 

 

Onderdeel: samenwerking en overleg 

  

• Contact onderhouden met hoofden, medewerkers en vrijwilligers van diverse taakgroepen; 

• Participeren in vergaderingen, waar nodig, van evenementen binnen het gebouw; 

• Regelen van voldoende vrijwilligers voor facilitaire ondersteuning van evenementen. 

 

Onderdeel: Uitvoering 

 

• Onderhoud van installaties, gebouw en terrein; 

• Opruimen van diverse inkomende goederen; 

• Klaarzetten en opruimen van zalen; 

• Wekelijks onderhoud plegen aan koffiemachines; 

• Openen en sluiten van gebouw in overleg met hoofd beheer; 

• Vervangen van hoofd beheer bij diens afwezigheid; 

• Telefonisch meldpunt brandmeldcentrale. 

 

 

 


