
 

 

  Medewerker centraal 
  secretariaat 
  gemiddeld 12,5 uur per week 
 

Wie zijn wij 
Een parochiefederatie:  

• Met ongeveer 21.000 ingeschreven parochianen, verdeeld over 10 parochiekernen in het 
Groene Hart; 

• Met een pastoraal team dat bestaat uit 2 priesters, 1 diaken en 2 pastoraal werkers; 

• En met ruim 1200 intensief betrokken vrijwilligers bij verschillende kerkelijke activiteiten. 
 
Wat doen wij 
Naast de gebruikelijke kerkelijke activiteiten zijn wij als pastoraal team, samen met de beide 
parochiebesturen,  de pastoraatgroepen en de beheercommissies bezig met een proces tot 
parochievernieuwing. Daarin willen we kerk zijn met aandacht voor elkaar en oog voor mensen 
buiten de eigen kring: open, nabij en gastvrij. Hierin worden wij ondersteund door een centraal 
secretariaat. 
 
Wat zoeken wij 
Een medewerker centraal secretariaat ter ondersteuning van de besturen en het pastoraal team in 
hun dagelijkse werkzaamheden, samen met een tweede medewerker. Hieronder vallen: 

• Afhandeling van ingekomen post en uitgaande post, het informeren van de besturen en 
pastoraal team hierover en het archiveren daarvan; 

• Organiseren en voorbereiden van met name bestuursvergaderingen, alsmede het notuleren 
en het bewaken van de actielijst; 

• Periodiek overleg met de diverse portefeuillehouders van de besturen; 

• Het fungeren als aanspreekpunt/vraagbaak voor vrijwilligers (w.o. leden beheercommissies, 
pastoraatgroepen), medewerkers van het bisdom en andere externe instanties; 

• Het opstellen van het maandelijks vieringenrooster en de communicatie daarvan  aan de 
parochiekernen, de voorgangers, de redactie van Samenstromen en de lokale media; 

• Afhandeling van personele zaken (overeenkomsten / aanstellingen / VOG’s); 

• Afhandeling van administratie richting het bisdom en ondersteunen in de daarbij behorende 
processen op basis van de relevante regelgeving; 

• In samenwerking met de financieel medewerker afhandelen van financieel administratieve 
werkzaamheden (controleren en administreren van aangeleverde gegevens (facturen / 
declaraties enz.); 

• Het zorgdagen voor correcte toepassing van de diocesane regelingen; 

• In samenwerking met de redactiecommissie het beheer van de website. 
 
Wie ben jij 
Jij bent administratief/financieel geschoold (HBO), hebt affiniteit met het kerkelijk leven en bestuurs- 
ondersteunende werkzaamheden en voorts: 

• heb je kennis van administratieve procedures en regelgeving en het opstellen van 
rapportages; 

• beheers je diverse Office-programma’s (in het bijzonder Word, Excel en PowerPoint), en 
weet je je weg in DocBase; 

• ben je communicatief vaardig in woord en geschrift in de Nederlandse taal; 

• heb je gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen, heb je overtuigingskracht  en ben je 
klantgericht 

 
 



 

 

 
Wat brengt het jou 
Een benoeming in tijdelijke dienst voor gemiddeld 12,5 uur per week, met inachtneming van een 
proeftijd en uitzicht op een vast contract. Je valt onder de verantwoordelijkheid van het 
federatiebestuur met Langeraar als werklocatie. De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform 
de richtlijnen van het bisdom Rotterdam. 
 
Ben je enthousiast geworden 
Kijk dan op rkgroenehart.nl en mail voor 21 januari 2022 een brief met motivatie en cv naar 
info@rkgroenehart.nl ter attentie van A.J.M. Otto. 
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