
       OFFICE MANAGER ROYAL MISSION (M/V) 
        20-24 uur per week / standplaats Drachten 

 
Wij zijn op zoek naar een OFFICE MANAGER voor Royal Mission  
voor 20-24 uur per week, verdeeld over 4 dagen op onze locatie in Drachten.  
 

OMSCHRIJVING 
De office manager geeft leiding aan het team vrijwilligers op ons kantoor in Drachten. Je organiseert en 
overziet de administratieve activiteiten die plaatsvinden op kantoor en zorgt ervoor dat de 
medewerkers hun taken en verantwoordelijkheden goed kunnen uitvoeren. 
  

KERNTAKEN 

 Aansturen en begeleiden van de vrijwilligers op kantoor 

 Coördineren van de activiteiten van de back office 

 Organiseren van de administratie bij de fulltime en parttime school en uitvoeren i.s.m. vrijwilligers 

 Deelnemen aan en overzicht houden op de administratieve ondersteuning van de activiteiten  

 Support geven aan de teamleider in Drachten 

 Proactief meedenken in de planning en praktische uitwerking van de projecten 
 

PROFIEL 

 Je gelooft in de visie en missie van Royal Mission 

 Je staat 100% achter de identiteit en doelstelling van Royal Mission 

 Je bent representatief, communicatief vaardig en je werkt zelfstandig  

 Je bent flexibel wat betreft inzet, werktijden en aanwezigheid bij onze activiteiten 

 Je bent een teamplayer, netwerker en je kunt leiding geven aan een team van vrijwilligers 

 Je bent een goede organisator die de juiste prioriteiten kan stellen 

 Je woont binnen een straal van 25 km vanaf Drachten 
 
FUNCTIE EN OPLEIDINGSEISEN 

 Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding richting Office Management 

 Je hebt minimaal 1-3 jaar relevante ervaring 

 Je bent accuraat, stressbestendig en je kunt snel schakelen 

 Je hebt goede schriftelijke vaardigheden en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

 Je beschikt over analytisch vermogen en je bent handig met een pc 
 
ROYAL MISSION 
Royal Mission is gestart door Martin en Karin Koornstra en uitgegroeid tot een organisatie met een 
enorme drive voor het prachtige herstelplan van God. We zijn gepassioneerd om het koninkrijk van God 
te verkondigen én anderen daarin te trainen, want we dromen van een reformatie in de kerk.  
Royal Mission biedt je een inspirerende en uitdagende werkomgeving binnen een gedreven team. We 
staan voortdurend voor uitdagende projecten en inspirerende opdrachten, en dat maakt het tot een 
groot koninklijk avontuur.  
Royal Mission wordt voor een groot deel gefinancierd door giften van mensen en organisaties die ons 
helpen om onze missie en de visie te ontplooien. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met de besteding 
van deze middelen. Bij de vaststelling van de salariëring van deze functie houden wij een goede balans 
tussen zorgvuldigheid en de financiële beloning die past bij de verantwoordelijkheid en de uitdaging van 
deze functie 
 
Deze vacature kan worden vormgegeven in een fulltime functie (40 uur) in combinatie met de vacature 
van manager onderwijs (20 uur). Indien dit je voorkeur heeft, graag vermelden in je motivatiebrief. 
 
Heb je interesse in deze functie? 
Mail je sollicitatiebrief en CV met pasfoto vóór 25 juni a.s. naar corinne@royalmission.nl dan hoor je of 
je uitgenodigd wordt voor een gesprek. Gesprekken staan gepland op dinsdag 3 juli 2018 in Drachten.  

mailto:corinne@royalmission.nl

