Wij zoeken hulp bij de volgende Vacatures
Taakgroep

Meer info bij

Openstaande vacatures (op 31 augustus 2018)

Kinderwerk

Helma Broenink

Jeugdwerk

David Koene

Diensten
Gemeentezorg

Meindert Ruiten
Sipke Faber

Muziek

Peter Kamphuis

Onderwijs
Zending

Bert Boer
Nico Peursum

Financiën
Secretariaat

Albert Wubs
Ans Faber

Beheer

Roel B.

1. Kinderdienst:
- leiding voor groep 4
- leiding voor groep 5
- leiding voor groep 6
- leiding voor groep 7
- assistenten voor groep 2
- assistenten voor groep 3
1. SoulFlame (14-15 jaar): organisatorisch talent, die bereid is om de titel “Chief” te dragen
2. SoulFlame (14-15 jaar): 18+ ers; leiding en/of assistenten (m/v)
3. SoulFire (16-17 jaar): volwassen leiding (bij voorkeur: m)
1. Enthousiaste mensen
1. Taakgroepleider (eventueel in combinatie met teamleider pastoraal team)
2. (assistent-)Huiskringleiders (2 u/wk. Als kringleider ben je (eind)verantwoordelijk over de
huiskring, en coördineer je de taken in de huiskring
1. Muziekteams: extra muzikanten
2. Multimediateam: 2 erbij
1. Twee leiders introductiekring
1. Taakgroepleider
2. Leider Zendingswerkgroep
3. Leider Vluchtelingenwerk
4. Leider Evangelisatie
1. geen
1. Communicatie / Grafisch vormgever
2. Notulist raadsvergaderingen (2,5 u/wk.)
3. Kopieerder (0,5 u/2-3 weken)
1. Koster (liefst ook overdag)
2. Helpers catering
4. 1-2 Grasmaaiers (1 u/mnd.)

Vaste gasten en vacatures in de gemeente: Er blijkt op het gebied van het vervullen van taken in de gemeente weleens wat verwarring te zijn over wat vaste gasten nu wel of niet
mogen doen in de gemeente. Eigenlijk komt het er op neer dat ook vaste gasten allerlei taken kunnen doen, alleen geen taken waarbij van eindverantwoordelijkheid sprake is. Dus
bijvoorbeeld wel medewerker kinderwerk, maar geen teamleider kinderwerk. En wel bandlid, maar geen bandleider. Dus mocht u nog geen taak vervullen binnen de gemeente en wilt
u uzelf graag inzetten, dan moedigen wij u van harte aan om u aan te melden voor één van de openstaande taken.

