
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.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de functie van:
  

Winkelmedewerker
 
U werkt met een enthousiast team van vrijwilligers uit diverse kerkelijke achtergronden. 
de verkoop van christelijke boeken, muziek, films, kaarten 
staat onder leiding van de winkelcoördinatoren
Fakkel in Leeuwarden.  
 
Taken en activiteiten betreffen o.a.:

 Klanten informeren en adviseren over deze producten. Hierbij wordt je 
ondersteund met vooral digitale informatie (Internet). 

 Afrekenen en verzorgen
bestellen samenhangen

 Zorgen dat de winkel er netjes en goed uitziet en de artikelen geordend zijn
 Deelname aan de teamvergaderingen (4

 
Wij zoeken vrijwilligers die:

 Een betrouwbare, vriendeli
 Een overtuigd christelijke levensinstelling hebben en daarover durven te praten
 Kerkelijk meelevend zijn
 Minimaal 4 uur (1 dagdeel)

per maand 
 Minimaal een MBO

Office) 
 Bereid zijn om zich 

vaardigheden bij te leren
 Het werk en de doelstellingen van de s

 
Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie in De Fakkel boekwinkel Hoogeveen? 
Meldt u dan aan bij de winkelcoördinator co.hoogeveen@fakkel.nl
Meer algemene informatie over De Fakkel vindt u ook op 

 

 
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. 

  
 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de functie van:

Winkelmedewerker m/v
U werkt met een enthousiast team van vrijwilligers uit diverse kerkelijke achtergronden. 

istelijke boeken, muziek, films, kaarten en geschenkartikelen
de winkelcoördinatoren en wordt ondersteund door het kantoor van De 

Taken en activiteiten betreffen o.a.: 
Klanten informeren en adviseren over deze producten. Hierbij wordt je 
ondersteund met vooral digitale informatie (Internet).  
Afrekenen en verzorgen administratie, die met het verkopen en eventueel 
bestellen samenhangen 
Zorgen dat de winkel er netjes en goed uitziet en de artikelen geordend zijn
Deelname aan de teamvergaderingen (4-6 per jaar)  

Wij zoeken vrijwilligers die: 
Een betrouwbare, vriendelijke, collegiale en servicegerichte 
Een overtuigd christelijke levensinstelling hebben en daarover durven te praten
Kerkelijk meelevend zijn 

4 uur (1 dagdeel) per week in de winkel kunnen zijn

een MBO-opleiding en ervaring met gebruik van computers (MS

zich (ook buiten werktijd) te ontwikkelen, kennis te vergroten en 
vaardigheden bij te leren 

rk en de doelstellingen van de stichting van harte ondersteunen

Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie in De Fakkel boekwinkel Hoogeveen? 
Meldt u dan aan bij de winkelcoördinator co.hoogeveen@fakkel.nl
Meer algemene informatie over De Fakkel vindt u ook 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 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de functie van:  

m/v 
U werkt met een enthousiast team van vrijwilligers uit diverse kerkelijke achtergronden. U helpt bij 

en geschenkartikelen. Het winkelteam 
en wordt ondersteund door het kantoor van De 

Klanten informeren en adviseren over deze producten. Hierbij wordt je 

die met het verkopen en eventueel 

Zorgen dat de winkel er netjes en goed uitziet en de artikelen geordend zijn 

servicegerichte instelling hebben 
Een overtuigd christelijke levensinstelling hebben en daarover durven te praten 

per week in de winkel kunnen zijn en een zaterdag 

opleiding en ervaring met gebruik van computers (MS-

te ontwikkelen, kennis te vergroten en 

tichting van harte ondersteunen 

Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie in De Fakkel boekwinkel Hoogeveen?  
Meldt u dan aan bij de winkelcoördinator co.hoogeveen@fakkel.nl 

www.fakkel.nl. 


