
Vacature 

 

Functie Teamleider Schoonmaak/Cleaning 

 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamleider Schoonmaak/Cleaning 

 

De Teamleider Schoonmaak/Cleaning stelt er een eer in om  het 

Bethelgebouw schoon, netjes verzorgd en representatief te houden. Hij/zij 

ziet toe op hygiëne in het gebouw en de benodigde hygiënevoorzieningen en 

is de drijvende kracht achter een enthousiast team van vrijwilligers. De 

Teamleider Schoonmaak/Cleaning verzorgt de planning en roosters voor de 

betreffende teamleden. Hij/zij heeft motiverende kwaliteiten, is flexibel en 

correct in de omgang met gemeenteleden en gasten. Van de teamleider 

schoonmaak/cleaning wordt het volgende verwacht: 

• Houdt ervan om met mensen om te gaan; 

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

• Heeft oog voor detail zodat het gebouw er van binnen verzorgd uit ziet; 

• Heeft inzicht in hygiëne en (het gebruik van) schoonmaakmiddelen; 

• Heeft planmatig inzicht en kan prioriteiten stellen; 

• Kan mensen motiveren; 

• 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 zo nu en dan ook op zaterdagen en weekenden werken. 

 

Het betreft hier een functie van 16 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 woensdag 24 juni 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 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 schoon en opgeruimd houden van het gebouw en leiding geven aan 

het  schoonmaakteam  zoekt de Bethelgemeente een     

 



Vacature 

 

Functie Teamleider Schoonmaak/Cleaning 

 

  

Functieomschrijving Teamleider schoonmaak/cleaning 
 

Algemene taak  

De Teamleider Schoonmaak/Cleaning zorgt er voor dat het Bethelgebouw schoon, netjes verzorgd en 

representatief blijft. Hij/zij verzorgt de hygiënevoorzieningen en is de drijvende kracht achter een team van 

vrijwilligers. De teamleider schoonmaak/cleaning verzorgt de planning en roosters voor de teamleden. Hij/zij 

heeft motiverende kwaliteiten, is flexibel en correct in de omgang met gemeenteleden en gasten. De 

teamleider schoonmaak/cleaning plant de werkzaamheden in overleg met het Hoofd Beheer en 

Dienstverlening en legt aan deze ook verantwoording af. 

 

Specifieke verantwoordelijkheden en taken  

De Teamleider Schoonmaak/Cleaning is zorgt er voor dat: 

• het Bethelgebouw er schoon en netjes uitziet 

• alle schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw gecoördineerd worden;  

• materialen effectief worden ingezet; 

• er een planning/rooster wordt opgesteld voor vrijwilligers; 

• dat de schoonmaakteams conform deze planning hun taken kunnen uitvoeren; 

• voor beschikbaarheid van voldoende materialen en middelen om de taken te kunnen uitvoeren 

• vrijwilligers worden geworven en betrekt Bethel Bedieningen Bureau bij vacatures; 

• dat tijdens calamiteiten en externe evenementen voldoende medewerkers aanwezig zijn om de 

schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren in overleg met Hoofd Beheer; 

• de coördinatie van  de wasserij werkzaamheden met een team en de betrokken teamleiders/hoofden; 

• tijdens regulier werkoverleg verslag wordt gedaan van de gang van zaken aan het Hoofd Beheer; 

• tijdens externe evenementen op aanvraag van Hoofd Beheer vrijwilligers kunnen worden ingezet 

• middelen en materialen benodigd voor werkzaamheden in afdeling worden besteld, ontvangen en 

beheerd in overleg met het Hoofd Beheer; 

• contacten onderhoudt hoofden, kantoormedewerkers binnen de diverse taakgroepen. 

 

Eigenschappen en competenties 

• Je kunt omgaan met cleaning materialen en machines (bijv. stofzuiger, schoonmaaksystemen, 

dweilmachines, schoonmaakmiddelen en systemen hiervoor); 

• Je bent flexibel inzetbaar; 

• Je bent collegiaal; 

• Je bent nauwkeurig; 

• Je bent in staat een planning te maken en werkzaamheden conform deze planning uit te voeren; 

• Je hebt affiniteit in het werken met mensen; 

• Je bent sociaal vaardig (bij mensen met een sociale indicatie overleg met Hoofd Beheer en eventueel 

Gemeentezorg); 

• Je kan op hetzelfde niveau communiceren als de overige teamleiders in de afdeling Beheer. 

 

Werktijden 

Maandag  8.00 - 16.30 uur (met half uur lunch) 

Dinsdag  8.00 - 12.00 uur 

Donderdag  8.00 - 12.00 uur 

 


