Vacature vrijwilliger Logistiek (2-6 uur)
De deelnemers van de Beach Mission trainingen en reizen delen evangelisatiemateriaal in
verschillende vormen en talen uit (folders, kaartjes, polo’s, lolly's, armbandjes etc). Ook zijn er op
elke reisbestemming speciale opslagplaatsen waar de benodigdheden voor de reis zijn
opgeslagen (bijv spullen voor de barbecue). Voor de inkoop, het voorraadbeheer, en de
verzending van deze materialen, is Beach Mission op zoek naar een vrijwilliger.
Over Beach Mission
Beach Mission is een interkerkelijke zendingsorganisatie en organiseert evangelisatiereizen naar
Europese badplaatsen waar veel jongeren op strandvakantie gaan. Deelnemers bieden jongeren
in de uitgaansgebieden hulp, gebed en een luisterend oor. Ze gaan het gesprek aan over hun
geloof en hun relatie met Jezus Christus.
Dit ga je doen:
•
Je houdt een overzicht bij van welk materiaal er in welke aantallen aanwezig zijn in welke
opslagplaats.
•
Je sorteert, controleert en vult retourverpakkingen aan.
•
Je berekent de benodigde hoeveelheden voor het komende seizoen
•
Je koopt deze materialen in en ziet toe of je binnen de gestelde budgetten blijft
•
Je coördineert het verpakken van de materialen
•
Je onderhoudt contact met de opslagbeheerders van de reisbestemmingen
•
Je regelt het transport vanuit Bodegraven naar de reisbestemmingen
Jouw skills:
•
Ervaring in het werken met Microsoft Excel
•
Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een auto
•
Je hebt een hands-on mentaliteit
•
Je weet dingen geregeld te krijgen
•
Je kunt de relatie met andere vrijwilligers warm houden
•
Je onderschrijft de missie, waarden en geloofsbelijdenis van Beach Mission.
•
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Wat is er mogelijk:
•
Een inspirerende werkomgeving.
•
Je werkt grotendeels op ons kantoor in Bodegraven en kunt deels vanuit huis werken.
•
Een hecht team van collega’s.
•
Ruimte voor eigen inbreng en mede vormgeven van beleid / taken / acties.
Ben je enthousiast?
Stuur dan een mail of appje naar Dirk-Jan Boerman:
dirkjanboerman@beachmission.org 06-23454786
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.beachmission.org

Begoniaveld 18
2914PB Nieuwerkerk ad IJssel
(NL)

+31 6 23454786

www.beachmission.org
info@beachmission.org

