
                                                                                       

De Bond tegen vloeken 

Is op zoek naar een klantvriendelijke “officemanager” die uitstekend kan organiseren. 
(max 20 uur per week) 
 
Werkzaamheden: 

 Je ontvangt gasten en bent verantwoordelijk voor een klantgericht kantoor; 

 Je zorgt dat correspondentie en inkomende gesprekken goed worden afgehandeld; 

 Je beheert donateursgegevens in de CRM applicatie; 

 Je ondersteunt de directeur in bestuursactiviteiten en agendabeheer; 

 Je coördineert en verzorgt de planning van cursussen en trainingen (KlasseTaal, Bond tegen 
vloeken en Taalquestie); 

 Je biedt ondersteuning bij het organiseren van evenementen; 

 Je ondersteunt in het beheer van de sociale media en website en schrijft content; 

 Je verricht activiteiten op personeelsgebied en ARBO (preventiemedewerker); 
  
Jij: 

 Leeft vanuit je christelijke identiteit en bent meelevend lid van een kerkelijke gemeente; 

 Hebt mbo+/hbo werk- en denkniveau en werkervaring in een soortgelijke functie; 

 Hebt kennis van personeelszaken en het werken met vrijwilligers; 

 Begrijpt en kunt werken met computer en softwarepakketten; 

 Spreekt, leest en schrijft vloeiend Nederlands; 

 Werkt graag samen, bent proactief, representatief,  tactvol en flexibel; 

 Woont in of nabij Veenendaal. 
 
Onze tegenprestatie? Naast inhoudelijke uitdaging en afwisselend werk, biedt de Bond tegen 
vloeken een prima salaris en arbeidsvoorwaarden. 
 
Reageren 
Schrijf een motivatiebrief en stuur deze samen met je CV naar Kees van Dijk (directeur), 
kvdijk@bondtegenvloeken.nl. Vragen? Kees van Dijk, 0622-066194 
 
De Bond tegen vloeken wil zichtbaar zijn in de publieke ruimte. De Bond tegen vloeken wil het 
bewustzijn over taal en respect vergroten. Vanuit een christelijke overtuiging probeert de Bond het 
goede gebruik van Gods Naam te bevorderen. Daar tegenover staat dat vloeken en schelden juist 
tegengegaan worden. De Bond tegen vloeken brengt deze visie en missie op verschillende manieren 
in de praktijk. Met postercampagnes worden mensen aan het denken gezet. Daarnaast levert de Bond 
regelmatig een bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen en discussies via de media. 
 
KlasseTaal onderdeel van de Bond tegen vloeken, geeft gastlessen over respectvol taalgebruik op 
scholen door heel Nederland. 
 
TaalQuestie geeft trainingen en workshops aan bedrijven en groepen om in de zakelijke wereld 
taalbewustzijn, en daarmee klantenbinding, te bevorderen. 

 


