
 
 

 
 
De VGVZ, beroepsvereniging van Geestelijk VerZorgers, telt ruim 1200 leden. Doelstelling 
van de vereniging is de kwaliteit en de positie van het beroep geestelijk verzorger intern en 
extern te versterken. Voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid wordt het 
bestuur bijgestaan door het stafbureau.  
Wegens aanvaarding van een andere functie door de huidige management-assistente en 
toegenomen werkzaamheden van het stafbureau ontstaat er per 1 maart 2020 een vacature 
voor  
 

MANAGEMENT-ASSISTENT(e) 
(ca 6 uur per week) 

 
Taken: 

• Notuleren van de bestuursvergaderingen, Algemene Ledenvergadering en Open 
Platforms 

• Organisatorische werkzaamheden rond vergaderingen en bijeenkomsten (o.a regelen 
locatie, catering en techniek)  

• Organisatorische werkzaamheden t.b.v jaarlijks symposium 

• Verzamelen en ontsluiten van praktische informatie tbv bestuur en leden, zoals het 
maken van overzichten 

• Bijhouden van (een deel van) de VGVZ-website 
  
 
Wij zijn op zoek naar iemand met de volgende kwaliteiten: 

• Kennis van de context waarbinnen geestelijke verzorging plaatsvindt; werkervaring 
als geestelijk verzorger is een pre.  

• Goede communicatieve vaardigheden, met name schriftelijk.  

• Ervaring met WORD, Excel, PowerPoint en WordPress 

• Nauwkeurige, praktische en dienstverlenende instelling.  

• Zelfstandig en initiatiefrijk. 
 
Wij bieden: 

• Een interessante functie in een omgeving die sterk in ontwikkeling is, waarbij je dicht 
bij het vuur van de besluitvorming zit.  

• Goede samenwerking in een klein team van bestuur en stafbureau.  

• Een bij de functie passende beloning, afhankelijk van opleiding, werkervaring en 
leeftijd.  

• Een dienstverband voor één jaar met uitzicht op verlenging 



 
 
 
 
 
Nadere informatie: 

• Standplaats in onderling overleg.  

• Meer informatie over de VGVZ is te vinden op www.vgvz.nl.  

• Meer informatie over de invulling van de functie kunt u inwinnen bij Christien den 
Draak, beleidsmedewerker interne zaken, cdendraak@vgvz.nl.  

• Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk vrijdag 31 januari richten aan het bestuur van de 
VGVZ, ter attentie van Hans Schepers, penningmeester@vgvz.nl 

• De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 17 februari in Amersfoort 
of Amsterdam. 

 
 
 
 

http://www.vgvz.nl/
mailto:cdendraak@vgvz.nl
mailto:cdendraak@vgvz.nl

