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Vacature Office Manager 
 
Als Evangelische Gemeente De Schuilplaats zijn we op zoek naar versterking van onze organisatie. 
Daarom zoeken we een enthousiaste Office Manager. 
 
Omschrijving functie 
Als office-manager ben je een spin in het web en het aanspreekpunt voor onze vrijwilligers op het 
secretariaat in de Schuilplaats. Je organiseert en overziet de administratieve activiteiten die daar 
plaatsvinden en zorgt ervoor dat de medewerkers hun taken en verantwoordelijkheden goed kunnen 
uitvoeren. De focus ligt op het ondersteunen van de gemeente en gemeenteactiviteiten. 
Je werkt 20 uur per week (bij voorkeur verdeeld over 4 dagen) en zorgt voor rust in de organisatie.  
De dynamiek in deze functie is hoog en de functie kenmerkt zich door een combinatie van 
ondersteunende taken en taken die gepaard gaan met een hoge dosis verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid. 
 
Kerntaken 

• Ondersteunen van het operationeel team.  
• Aanspreekpunt voor de vrijwilligers op het secretariaat. 
• Functioneren als spin in het web. 
• Actief deelnemen aan en overzicht houden op de administratieve ondersteuning van de 

activiteiten  
• Proactief meedenken in de planning en praktische uitwerking van de projecten 

 
Je dagelijks werk bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden 

• Bijhouden van e-mail 
• Agendabeheer en het verwerken van reserveringen. 
• Afhandelen van openstaande vragen die in de mailbox binnenkomen. 
• Documenten opstellen en uitwerken. 
• Informatie voor speciale diensten stroomlijnen. 
• Inkoop kantoor-, catering- en keukenbenodigdheden. 
• Administratie rondom gemeenteprojecten. 
• Bijhouden van aanmeldingen voor cursussen. 
• Verbindende schakel tussen taakgebieden. 
• Telefoon opnemen en beantwoorden. 
• Aanspreekpunt voor huurders en leveranciers. 
• Voorbereiden wekelijkse nieuwsbrief; verzamelen materiaal. 

  
Wat we van jou vragen 

• Je gelooft in de visie en missie van de Schuilplaats en staat 100% achter de identiteit.  
• Je herkent je in onze kernwaarden. 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding richting Office Management 
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring. 
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• Je bent gewend aan een omgeving waar veel van je wordt gevraagd en je bent niet snel uit het 
veld geslagen. Je legt gemakkelijk verbanden. 

• Je begrijpt het werkveld van het dagelijks LT: je bent slim, analytisch en bent ook cijfermatig 
goed onderlegd. Je hebt het vermogen om door te vragen tot je het doel hebt bereikt. 

• Je bent een goede organisator die de juiste prioriteiten kan stellen. Je bent steeds op zoek naar 
informatie en kunt die correct samenvatten, analyseren en er waardevolle conclusies aan 
verbinden. 

• Je bent representatief, communicatief vaardig en je kunt zelfstandig werken. Je hebt een sterk 
empathisch vermogen. 

• Je bent accuraat, stressbestendig en je kunt snel schakelen. Je schrikt niet van complexe 
materie, bent nuchter en hebt een goed gevoel voor humor. 

• Je bent een teamspeler, netwerker en je kunt leidinggeven. Je hebt een groot gevoel van 
loyaliteit en kunt goed met vertrouwelijke informatie omgaan. 

• Je hebt goede schriftelijke vaardigheden en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 
• Je beschikt over analytisch vermogen en je bent handig met een computer. 
• Je bent flexibel wat betreft inzet, werktijden en aanwezigheid bij onze gemeenteactiviteiten. 

 
 
Wat je van ons mag verwachten 
Een uitdagende baan in een gemeente die volop in beweging is. Deel zijn van een kerk die niet stilstaat 
maar volop groeit en ontwikkelt en professionaliseert qua organisatie. We bieden je een plek waarin je 
volop kunt groeien en ontwikkelen. Je salaris berekenen we conform de CAO Sociaal werk, passend bij 
je functie en ervaring. 
 
Over de Schuilplaats  
De Schuilplaats is een plek waar je welkom bent zoals jij bent. Waar je vriendschappen kunt bouwen. 
Waar we je helpen om God beter te leren kennen en om in je eigen kracht te leven. We zijn een 
bruisende kerk vol vreugde, vrijheid en aanbidding. Een kerk waar iedereen zich thuis mag voelen. 
 
Wat geloven wij? 
Wij geloven dat Jezus de Bron van vreugde is voor alle mensen. Daarom komen wij samen als geliefde 
kinderen van God, om Zijn karakter uitbundig te vieren. Wij willen een kerk zijn waarin iedereen zich 
thuis voelt, iedere generatie gewaardeerd wordt en opgroeit tot krachtige mensen die in vrijheid leven. 
Wij vertegenwoordigen God in ons dagelijks leven en brengen daarmee hoop naar de mensen in de 
Veluwe. Wij geloven dat de Schuilplaats bestemd is om het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar te 
maken door een bron van vreugde, vrijheid en aanbidding te zijn voor Ede en de Veluwe. 
 
Solliciteren 
Heb jij interesse om bij en met ons aan de slag te gaan? Stuur dan je motivatie en CV voorzien van een 
recente foto naar secretariaat@schuilplaats.net. Je kan reageren tot 15 juli a.s. Heb je naar aanleiding 
van deze vacature nog vragen? Neem dan contact op met Robert Bron via 0318-650054. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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