
 

Wil jij meebouwen aan een organisatie die nationaal en internationaal impact maakt? Ben jij flexibel, pro-actief 

daadkrachtig en nauwkeurig? Wij zoeken een betrokken Secretaresse voor diverse afdelingen.  

In deze rol ben je primair verantwoordelijk voor brede secretariële ondersteuning van het management. Je ziet de 

dagelijkse ondersteuning en het verbeteren van de uitvoering hiervan als een echte uitdaging.  

 

Je word organisatie breed ingezet en zult nauw samen werken met de volgende afdelingen: House of Heroes, 

Rainbow Travel Company, Revival Alliance Network, Mission Possible, Project Held. Deze verschillende bedieningen 

hebben op nationaal en internationaal impact in deze wereld en je zult meebouwen om dit werk te laten groeien.  

 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een: 

 

SECRETARESSE 
 

Het betreft een parttime functie (60%) bij St. Gospel Music Festival in Harderwijk 

 

Functie  

Als secretaresse verleen je administratieve ondersteuning aan het primaire proces en ben je voor veel mensen het 

eerste contact met de organisatie. Daarnaast vervul je algemene secretariaatstaken zoals onder andere het 

verrichten van typewerk, postafhandeling, financiële administratie, planning en het maken van afspraken. Je 

beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift. Daarnaast ben je zelfstandig, flexibel, 

resultaatgericht en werk je graag samen. Tevens heb je oog voor detail, ben je stressbestendig en beschik je over 

een flinke dosis inlevingsvermogen.  

Profiel 

 Je hebt een positief christelijke instelling, bent actief lid van een kerk of gemeente en je staat volledig 

achter de doelstelling van Gospel Music Festival. 

 Je hebt minimaal een Mbo werk- en denkniveau en een aantal jaren relevante werkervaring. 

 Je hebt ervaring met én enthousiasme voor het vak van secretaresse 

 Je bent sociaal vaardig, flexibel en kunt goed zelfstandig werken. 

 Je bent stressbestendig, hebt geen negen-tot-vijfmentaliteit en bent bereid om soms op onregelmatige 

tijden te werken. 

 Je bent klant- en servicegericht en hebt een dienende houding. 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk  

 

Heb jij interesse in deze diverse en uitdagende baan? Stuur dan uiterlijk 15 juni 2015 je sollicitatiebrief met CV naar 

Gospel Music Festival Nederland, info@gospelmusicfestival.nl  

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gertrude van den Brink via voornoemd 

mailadres of telefoonnummer 0341-424785.  

 


