Bright Fame helpt vrouwen om uit de prostitutie te komen en loopt met vrouwen mee.
Zodat zij op de plek komen die God voor hen bedoeld heeft.
Bestuur en directie van Bright Fame (BF) zijn op zoek naar een

Bureaucoördinator (v/m, parttime, 16 uur per week)
Doel van de functie
De bureaucoördinator is verantwoordelijk voor het praktische reilen en zeilen van het kantoor van
BF** en werkt samen met de maatschappelijk werker, de stagiaires en vrijwilligers en de directie.
Doel van deze voor BF nieuwe functie is het optimaliseren van het administratieve/organisatorische
werk. Daarmee is de functie vitaal voor het verder uitbouwen van de hulpverlening aan vrouwen.
Belangrijk nevendoel is het verlichten van het directiewerk.
Inhoud van de functie
* Je draagt zorg voor de dagelijkse praktische ondersteuning van de BF-directie;
* je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het kantoor;
* je bent voor de BF-werkers het eerste aanspreekpunt v.w.b. praktische zaken;
* je plant werkoverleg binnen het kantoor, o.m. over PR/fondswerving;
* je ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden opgepakt en uitgevoerd;
* je zorgt ervoor dat rapportages die door interne en externe personen worden opgesteld, zoals de
financiële rapportages t.b.v. het bestuur, tijdig worden afgerond en verstuurd.
De functie-eisen
* Je beschikt over een voor deze functie relevant denk- en werkniveau;
* je hebt ervaring in een vergelijkbare functie;
* je bent een evenwichtige persoonlijkheid en een goede sparringpartner voor de BF-directie;
* je bent besluitvaardig en schakelt snel;
* je hebt hart voor de vrouwen waar Bright Fame zich voor inzet.
Vanzelfsprekend wil je van harte Christus volgen en ben je betrokken bij een christelijke gemeente.
Wat verder van belang is
BF biedt jou een afwisselende baan in hartje Amsterdam. Je werkt nauw samen met een
gemotiveerd team van collega’s. Je overlegt regelmatig met en rapporteert aan de directie. De
functie is parttime, voor 16 uur per week. Bij voorkeur spreid je deze uren uit over vier dagen. Over
zaken als genoemd, het soort contract dat BF met jou aangaat en de honorering gaan we graag in
gesprek. Vooralsnog gaat het om een tijdelijke aanstelling voor een jaar.
Je reactie is welkom vóór 11 juni 2018. Je stuurt die naar Bright Fame, Postbus 12274, 1100 AG
Amsterdam of naar jacqueline@brightfame.nl.

** Het kantoor van Bright Fame is gehuisvest in een oud grachtenpand in Amsterdam waarin de twee
voor Bright Fame beschikbare verdiepingen gebruikt worden als werkruimte én als inloophuis voor
vrouwen die langskomen voor een praatje, die ondersteuning nodig hebben of die willen meedoen
aan een Bijbelstudie.

