Vacature bestuurslid begeleiding vrijwilligers
Taakomschrijving
Je voornaamste taak is om een enthousiaste groep vrijwilligers te begeleiden en inspireren. Er is een
goede structuur aanwezig en er zijn de nodige stappen gezet, maar je kunt altijd je eigen invulling
geven en initiatieven nemen. We hebben een goed draaiende, constante club die goed samenwerkt.
Als lid van het bestuur van de Buiksloterkerk krijg je ondersteuning en feedback van de andere
bestuursleden. Je bent in de eerste plaats verantwoordelijk voor jouw portefeuille en daarnaast heb
je de mogelijkheid om mee te denken over de gehele organisatie. Samen met de andere leden van
het bestuur kun je de koers uit te zetten van de kerk als ontmoetingsplek en podium in de komende
jaren. En moet je als bestuurslid veel vergaderen? Dat valt reuze mee, hooguit vier avonden per jaar
en gezellig met een hapje en drankje.
Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Ben jij een ondernemende, organisatorisch sterke en mensvriendelijke samenwerker/aanpakker?
Kan en wil jij wat uren per week besteden aan het glad laten lopen van de publieksverzorging tijdens
de wekelijkse voorstellingen? Dan ben je degene die we zoeken. Zeker als je ook ervaring hebt met
vrijwilligerswerk en het verdelen en sturen van werkzaamheden.
Wat voor scholing krijg je aangeboden?
Als je wilt, kun je via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam een training of workshop volgen op je
werkterrein.
Wat krijg je er voor terug?
Je gaat deel uitmaken van een groep betrokken en vrolijke mensen van verschillende pluimage, die
vrijwillig hun schouders onder de stichting BSK gezet hebben. Je krijgt de kans om op te treden als
verbinder en inspirator en wordt daar enorm om gewaardeerd. Je kunt al onze evenementen en
voorstellingen gratis bijwonen en aanschuiven bij de maandelijkse gezamenlijke maaltijd . Daarbij
schuiven vaak ook de optredende musici of artiesten aan.
Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk
Je maakt het verschil voor een grote groep mensen: je helpt de vrijwilligers om zich nuttig te maken,
sociale contacten te ontwikkelen en te onderhouden, inspiratie te krijgen en zo nodig extra scholing.
Je krijgt de kans om als lid van een groep betrokken vrijwilligers een bijdrage te leveren aan een goed
leefklimaat in Amsterdam-Noord en het op die manier een nog leuker stadsdeel te maken om te
leven en werken
Werktijden

Werktijden kun je zelf invullen.
Vaste data zijn:
- Het algemeen bestuur vergadert 4x per jaar.
- In het sociaal-culturele seizoen van september tot half juni is er in principe op 3 zondagen
een concert of een kindervoorstelling.
Het tijdbeslag van je werkzaamheden kan variëren van een halve dag tot twee dagen per week.

Hoe kom je in aanmerking?
Lijkt je het leuk om ons te komen versterken en onze vrijwilligers onder je hoede te nemen, neem
dan contact met ons op.
Ingela Susanna
secretaris@buiksloterkerk.nl

