De Vrije Baptistengemeente Bethel is een groeiende en dynamische gemeente
in Drachten (Fr.) met 3000 betrokken volwassen leden, circa 190 reguliere
huiskringen en 22 betaalde medewerkers. Haar missie is: Jezus vinden, volgen
en verkondigen. De gemeente is een gastvrije en zorgzame gemeente die zich
kenmerkt door o.a. eigentijdse diensten met een bijbelgetrouwe prediking, een
intensief huiskringleven en een actieve inzet van de leden. Ons verlangen is om
in de diensten op zondag en doordeweekse activiteiten zowel in inhoud en vorm
God te dienen en groot te maken. Om het beleid en de personele organisatie
goed op elkaar af te stemmen zoekt de Bethelgemeente per 1 september een
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.

Manager Beleid & Organisatie
De manager Beleid & Organisatie heeft een spilfunctie in de interne organisatie
van de Bethelgemeente. Zijn deskundigheid en ervaring liggen op het gebied
van personeel en organisatie en hij heeft een grote bekwaamheid in het
(aan)sturen van zowel bestuurlijke als sociaal/geestelijke processen. Hij kan
hoofden op middelmanagementniveau inspireren en motiveren tot het vervullen
van hun taak op een authentieke en persoonlijke wijze en bewaakt de voortgang
van hun taakstellende opdrachten. De manager Beleid & Organisatie maakt deel
uit van het managementteam dat de dagelijkse leiding heeft over de betaalde
krachten en van het Bestuurscollege van Oudsten en is verantwoordelijk voor:
▪ het leiding geven aan de taakgroephoofden vanuit het perspectief van
werkgever;
▪ de interne bedrijfsvoering van de organisatie met als aandachtspunten:
- financiën: begrotingsproces, meerjarenplanning, bewaking uitgaven;
- HRM;
- ICT.
Van de manager Beleid & Organisatie worden de volgende eigenschappen
verwacht:
▪ heeft een diep verlangen om zijn gaven en talenten te investeren in de
gemeente van Jezus Christus;
▪ kan zich volledig vinden in de missie, visie, doelstellingen en strategie van
de Bethelgemeente en is lid of is bereid lid te worden van de gemeente;
▪ heeft de gave van leiderschap en heeft aantoonbaar organisatorische en
bestuurlijke vaardigheden;
▪ is proactief, kordaat en kan discussies voeren op inhoudelijke argumenten;
▪ is een visionaire aanjager;
▪ is een stabiel persoon (stressbestendig en flexibel);
▪ kan goed werken in teamverband en levert een actieve bijdrage in de
samenwerking en cohesie tussen de taakgroephoofden en draagt zorg
voor een goed werkklimaat;
▪ kan medewerkers zodanig coachen en (geestelijk) leiden dat zij optimaal
kunnen functioneren ten bate van de gemeente;
▪ kan beleidsvoorstellen in schrift opstellen voor de Raad van Oudsten;
▪ heeft minimaal een hbo-opleiding en heeft kennis en ervaring op het gebied
van HRM (waaronder wet- en regelgeving) en bestuurlijke organisatie.
Het betreft een functie voor 40 uur per week. De hoogte van de salariëring is
gebaseerd op een interne loonschaal.
Informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij R. Harten, Hoofd
Communicatie, via rharten@bethel.nl.
Sollicitaties (brief en cv) kunnen tot 5 mei 2021 worden gemaild naar
communicatie@bethel.nl of geüpload via de Bethel-site www.bethel.nl/nieuws.
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