
Vacature 

 

Functie Hoofd Beheer & Dienstverlening 

 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoofd Beheer & Dienstverlening 
Het hoofd Beheer & Dienstverlening is integraal verantwoordelijk voor de 

volledige inrichting en aansturing van alle facilitaire en organisatorische zaken 

die voorkomen in de kerk en de werkruimten. 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. Voor zijn/haar 

teamleiders en medewerkers is hij/zij benaderbaar, open, betrouwbaar en een 

doorpakker. Kortom deze functie vergt een ‘volwassen en ervaren 

duizendpoot’ die van veel markten thuis is en in het huis van de Heer tot volle 

bloei wil komen.  

Functie-eisen: 

 Is een volwassen christen en actief werkzaam in Gods Koninkrijk. 

 Kan zich volledig vinden in de visie, missie, doelstellingen en strategie van 
de Bethelgemeente. 

 Heeft een diep verlangen om zijn/ haar gaven en talenten te investeren in de 
gemeente van Jezus Christus. 

 Heeft visie en bezieling om, in samenspraak met het managementteam en 
Raad van Oudsten, ontwikkelingen op het gebied van gebouwenbeheer te 
initiëren zodat het gebouw en alle middelen passend zijn voor de 
gebruikers en beantwoordt aan de eisen en wensen van de wetgeving. 

 Heeft technisch inzicht en in grote lijnen kennis van 
automatiseringsprocessen. 

 Heeft de gave van leiderschap en weet vrijwilligers te enthousiasmeren 
voor zijn/ haar taakgebied. 

 Is nauwkeurig en accuraat in het uitvoeren van administratieve zaken. 

 Heeft goede sociale vaardigheden en kan goed communiceren. 

 Is een stabiel persoon (stressbestendig/flexibel). 

 Heeft een hbo werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring in een 
soortgelijke functie. 

 Kan in overleg ook op zaterdagen en weekenden werken. 
 

Het betreft een functie van 32-40 uur per week. 
 

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

Informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij: 

Theo Struijs, manager Beleid en Organisatie, 0512-335421. 
 

Sollicitaties kunnen tot en met 31 januari 2022 worden verstuurd  
 

aan:  Vrije Baptistengemeente Bethel  

t.a.v. mevr. W. Brouwer 

Postbus 554, 9200 AN Drachten 
 

of via de Bethelsite of per mail aan communicatie@bethel.nl

De Vrije Baptistengemeente Bethel is een warme en dynamische gemeente in 

Drachten (Friesland) met 3.000 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 van en de dienstverlening in het 

gebouw zoekt de Bethelgemeente een 
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Overzicht van taken & competenties  
 
 
 
Taken: 

- Leiding geven aan teamleiders van Catering, Parkeren, Onderhoud, BHV/EHBO, Beheer en 
Schoonmaak. 

- Inkoop van goederen, kantoorartikelen, apparatuur, cateringbenodigdheden. 
- Initieert verbeteringen en aanpassingen aan gebouw en installaties en begeleidt deze plannen in de 

uitvoerende fases.  
- Initieert verbeteringen voor logistiek en werkomstandigheden voor personeel en vrijwilligers. 
- Is actief als hoofd BHV en werkt daarmee samen met teamleider Beheer (vrijwilliger). 
- Zorgt voor voldoende middelen zodat vrijwilligers taken goed en efficiënt en veilig kunnen 

uitvoeren. 
- Neemt deel aan hoofdenoverleg met het managementteam. 
- Aanspreekpunt voor gasten en bezoekers overdag. 
- Coördinatie en distributie van inkomende goederen. 
- Coördinatie van onderhoudswerkzaamheden, renovatie/verbouw planning en uitvoering. 
- Coördinatie en bewaking van het sleutelplan en de daarbij behorende werkzaamheden. 
- Aanspreekpunt voor storingen in installaties van de gebouwen en onderneemt acties om deze te 

voorkomen.  
- Verantwoordelijk voor zalenplanning, intern en extern (evenementen) en de organisatie daarvan. 
- Facturatie intern (overige afdelingen) en extern (evenementen) vanuit planningssysteem 

(Zaalagenda). 
- Zorgt voor een net en schoon gebouw en terrein en neemt daarvoor acties. 
- Maakt en bewaakt budgetten voor de taakgroep n.a.v. jaarplannen en visie vanuit 

managementteam. 
 
Competenties 
Communicatief, teamspeler, maar ook zelfstandig kunnen werken, nauwkeurig, flexibel, betrouwbaar, 
cijfermatig behendig en planmatig. 
 
Een pré is kennis van ICT, elektra en gebouwinstallaties en gebouwbeheersystemen. 
 
 
 
 
  


