
De Fakkel christelijke boekwinkel wil een belangrijke rol vervullen in de 
geloofsverdieping en de onderlinge 
omgeving. Daarnaast willen wij een 
van Jezus Christus is hierbij onze belangrijkste drijfveer.

In verband met het vertrek van de huidige winkelco
termijn twee gedreven vrijwilligers voor
  

Winkelcoördinator
 
De twee winkelcoördinatoren 
winkelvoering. U werkt in een enthousiast team van vrijwilligers uit diverse kerkelijke achtergronden. 
Het winkelteam staat onder leiding van 
hoofdkantoor van De Fakkel in 
 
Taken en activiteiten betreffen o.a.:

 Leidinggeven aan het team van winkelmedewerkers
 Vertegenwoordigen van stichting De Fakkel in Hoogeveen
 Regelen en toezicht houden op alle winkel in
 Leiden van de teamvergaderingen

Wij zoeken vrijwilligers die
 Over leidinggevende capaciteiten beschikken
 Een overtuigd christelijke levensinstelling 
 Kerkelijk meelevend zijn
 Minimaal 16 uur per week 
 Minimaal een MBO
 Het werk en de doelstellingen van de s

 
Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie in De Fakkel boekwinkel Hoogeveen? 
Stuur dan uiterlijk woensdag 8 november 2017 
jos@fakkel.nl t.a.v. Jos Heusinkveld:  manager verkoop van Stichting De Fakkel.  
algemene informatie over De Fakkel vindt u 

 

 
De Fakkel christelijke boekwinkel wil een belangrijke rol vervullen in de 

en de onderlinge ontmoeting van christenen in Hoogeveen
omgeving. Daarnaast willen wij een getuigenis zijn in de winkelstraat. Het Evangelie 
van Jezus Christus is hierbij onze belangrijkste drijfveer. 

  
 

In verband met het vertrek van de huidige winkelcoördinator zoeken wij op korte 
twee gedreven vrijwilligers voor de functie van:  

Winkelcoördinator m/v 
 vervullen in een duo-baan een cruciale rol bij de dagelijkse 

een enthousiast team van vrijwilligers uit diverse kerkelijke achtergronden. 
Het winkelteam staat onder leiding van de winkelcoördinatoren en wordt ondersteund door het 

antoor van De Fakkel in Leeuwarden.  

Taken en activiteiten betreffen o.a.: 
geven aan het team van winkelmedewerkers 

Vertegenwoordigen van stichting De Fakkel in Hoogeveen
cht houden op alle winkel in- en verkoopactiviteiten en de PR

Leiden van de teamvergaderingen (4-6 per jaar) en planning 

Wij zoeken vrijwilligers die: 
Over leidinggevende capaciteiten beschikken 
Een overtuigd christelijke levensinstelling hebben en daarover durven te praten
Kerkelijk meelevend zijn 

per week beschikbaar zijn 
Minimaal een MBO-opleiding hebben en ervaring met gebruik van computers

rk en de doelstellingen van de stichting van harte ondersteunen

Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie in De Fakkel boekwinkel Hoogeveen? 
uiterlijk woensdag 8 november 2017 uw CV met motivering naar 

t.a.v. Jos Heusinkveld:  manager verkoop van Stichting De Fakkel.  
atie over De Fakkel vindt u op www.fakkel.nl. 

 

De Fakkel christelijke boekwinkel wil een belangrijke rol vervullen in de 
van christenen in Hoogeveen en 

zijn in de winkelstraat. Het Evangelie 

rdinator zoeken wij op korte 

 
een cruciale rol bij de dagelijkse 

een enthousiast team van vrijwilligers uit diverse kerkelijke achtergronden. 
ondersteund door het 

Vertegenwoordigen van stichting De Fakkel in Hoogeveen 
en verkoopactiviteiten en de PR 

planning winkelbezetting 

hebben en daarover durven te praten 

aring met gebruik van computers 
tichting van harte ondersteunen 

Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie in De Fakkel boekwinkel Hoogeveen? 
met motivering naar 

t.a.v. Jos Heusinkveld:  manager verkoop van Stichting De Fakkel.  Meer 


