
Het Evangelisch Werkverband (EW) zoekt een strategische, 

doelgerichte en daadkrachtige offi cemanager voor 16 uur 

per week.

In deze rol ben je onderdeel van de staf en spil in het 

(laten) uitvoeren van operationele taken.

Wat ga je doen?

� Leiding geven aan het kantoorteam 

� Proactief meedenken in de planning en de praktische 

uitwerking van de taken

� Coachen & feedback geven aan kantoormedewerkers

� Doorvertalen van strategie naar de praktische uitvoer 

en haalbaarheid daarvan

� Bij (laten) houden fi nancien en overzicht bewaken

Wat wij vragen

� Een relevante HBO-opleiding.

� Minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring.

� Goed zicht op de kerkelijke achtergrond PKN en 

parakerkelijke organisaties.

� Accuraat, no-nonsens, discreet en uiterst servicegericht.

� Je hebt ervaring met meewerkend richting geven aan 

teams.

� Je kan goed feedback geven en hebt ervaring met het 

coachen van medewerkers.

� Je kunt prioriteiten stellen, bent fl exibel en to the point.

� Je bent een overtuigd christen die enthousiast is over 

onze visie en ons werk en dit ook zelf uitdraagt.

Wat wij bieden

� Een uitdagende en afwisselende functie met volop 

ruimte voor eigen initiatief binnen een klein team. 

Officemanager

� Een plek waar je ook geestelijk wordt gevoed en kunt 

groeien

� Het gaat om een contract voor een jaar, met 

mogelijke verlenging en uiteindelijk een vast dienst-

verband. Wij volgen de salarisschalen van de PKN. 

De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij staan ook open voor 

andere constructies.

Informatie

Voor meer informatie kun je via e-mail contact opnemen 

met Hans Maat, hjmaat@ewv.nl. 

Reageren

Je kunt reageren door een fi lmpje van circa 2 minuten te 

mailen, samen met je CV en een korte motivatiebrief, vóór 

10 juli 2019. Geef in het fi lmpje antwoord op de volgende 

vragen:

1. Waarom pas jij bij het EW?

2. Wat heb jij het EW te bieden?

Het Evangelisch Werkverband is een netwerk van 

christenen en kerken die geloven dat een levende 

kerk het Koninkrijk van God zichtbaar maakt 

in haar omgeving. We inspireren, trainen en 

pionieren waarbij we veel ruimte geven aan het 

werk van de Heilige Geest en worden gedreven 

door de missie van Jezus om discipelen te maken.

Heb jĳ  hart voor de Protestantse 
Kerk en de uitbreiding van Gods 
koninkrĳ k?

DAN IS DEZE FUNCTIE VAST VOOR JOU!

16 uur per week

Je kunt je reactie sturen naar de heer H.J. Maat, 

directeur EW. Evangelisch Werkverband, 

Eendrachtstraat 29a, 3784 KA Terschuur, 

of via e-mail naar hjmaat@ewv.nl. 

Meer informatie via tel.nr. 0342-460010.

Naar verwachting voeren we in de week van 15 

juli en daarna de gesprekken.


