vacature
Hoofd Bedrijfsvoering (32 uur)
Youth for Christ zoekt jongeren op. Gedreven door Gods liefde helpen wij hen
groeien en bieden hen hoop. Onze unieke kracht is dat we dichterbij de leefwereld
van jongeren staan, waardoor we in staat zijn om het Evangelie op eigentijdse wijze
te vertalen. Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen en voor hem
te kiezen. Daarom helpen wij jongeren ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur,
opleiding of anderszins. Dit doen wij vanuit zestien lokale jongerencentra, waar
zestig jongerenwerkers en vele vrijwilligers werkzaam zijn. Deze jongerenwerkers
krijgen ondersteuning van uit het hoofdkantoor in Driebergen.
Wij zijn op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (32 uur per week).
DE FUNCTIE
Als Hoofd Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de financiën, de huisvesting, de
ICT en de personeelszaken binnen Youth for Christ. Je geeft leiding aan drie teams:
financiën, facilitair en P&O. Binnen deze teams werken negen medewerkers. Daarnaast
heb je een belangrijke rol in het versterken van de lokale Youth for Christ plaatsen. Je
speelt in op de ondersteuningsbehoeften van deze plaatsen (werkt vraaggericht) en
draagt er tegelijkertijd aan bij dat deze plaatsen financieel en personeel stabiel zijn. Hierin
werk je nauw samen met ons Hoofd Lokaal Werk. Je maakt onderdeel uit van het MT
(samen met drie anderen, waaronder de directeur).
JOUW PROFIEL
Jij bent een positief christen met hart voor de missie van Youth for Christ. Je hebt ruime
ervaring met leidinggeven over ondersteunende afdelingen (liefst in de non-profit sector).
Je bent uitstekend thuis in financiële planning-en-control-processen en bent in staat om
meerjarige visie in een meerjarig financieel beleid te vertalen. Je werkt projectmatig en
houdt ervan om jouw medewerkers te motiveren hun werkzaamheden zo professioneel
mogelijk uit te voeren. Tegelijkertijd ben je klantgericht en dienstverlenend, waarbij je
kunt aanvoelen wat de klant (in dit geval de lokale Youth for Christ plaatsen) nodig heeft,
om daar vervolgens bij aan te sluiten. Je luistert goed, analyseert wat nodig is verbindt
daar vervolgens de goede acties aan. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
WAT BIEDEN WIJ
We bieden je een mooie uitdaging binnen een dynamische organisatie. Je wordt
onderdeel van een netwerk van gedreven mensen die actief zijn in het jongerenwerk.
Salariëring vindt plaats aan de hand van ons personeelsreglement en zal (afhankelijk van
ervaring) liggen tussen de € 3.528,44 en € 3.802,55 (op basis van een 40-urige
werkweek).

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Bram Rebergen
(directeur), tel. 06 119 168 58. Kijk ook op www.yfc.nl.
SOLLICITEREN?
Mail je brief en CV uiterlijk 26 oktober 2018 naar sollicitaties@yfc.nl, onder vermelding
van Hoofd Bedrijfsvoering. Eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 29
oktober - 2 november.

