
        

Vacature

Immanuel Ministries is een stichting welke is opgericht in 2008. Immanuel Ministries heeft zich tot 
doel gesteld de liefde van Jezus te laten zien in woord en daad aan de inwoners van Zuid-Afrika. 
We doen dit door de inwoners van de achterstandswijken van Knysna en omstreken te vertellen van 
het verlossende werk van Jezus Christus. Verder begeleiden we door de leefregels die God in de 
Bijbel geeft, de inwoners van de achterstandswijken van Knysna naar een hoopvolle toekomst, 
zowel in geestelijke als praktische zin. Het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden uitgebreid en met 
het zicht op toekomstige uitbreiding van werkzaamheden zoeken wij een: 

Beheerder Multifunctioneel Centrum FT
Bij voorkeur een echtpaar van 50+

Het betreffende Multifunctioneel Centrum (hierna te noemen MFC) staat in Oupad, één van de 
achterstandswijken van Knysna. In dit MFC vinden diverse activiteiten plaats zoals een 
voedselprogramma, kinder- en jeugdclubs, volwassenen educatie en kerkdiensten.
 
Taakomschrijving: 

Beheerder van het MFC zal zorg moeten dragen voor het onderhoud en schoonhouden van het MFC. 
Daarnaast zal hij/zij moeten fungeren als gastheer voor de bezoekers. Verder zijn er nog diverse 
andere werkzaamheden ter ondersteuning van de andere medewerkers. Naast de werkzaamheden 
die aan het MFC zijn gerelateerd moet de beheerder de inkopen doen voor de voedselprogramma’s 
en deze weg brengen naar de voedselprogramma’s in de diverse wijken van Knysna.

Functie eisen

De toekomstige beheerder van het MFC moet aan de volgende eisen voldoen:
• Overtuigd en meelevend christen zijn en actief zijn in eigen gemeente
• Redelijke kennis van de Engelse taal in spraak 
• Zelfstandig kunnen werken
• Praktisch inzicht
• Dienende houding
• Goede contactuele eigenschappen
• Gastvrije instelling
• Technisch bekwaam voor kleine reparaties aan het gebouw
• Flexibel in denken en werktijden
• Open staan voor andere culturen

Beloning
Wij vragen van de beheerder, net als van iedere medewerker van Immanuel Ministries, dat hij zorgt 
voor een eigen achterban die in zijn/haar inkomen voorziet. 

Contact
Mocht u belangstelling hebben voor deze functie dan kunt u per email uw reactie richten aan Frans 
en Carly Alkema: carlyalkema@gmail.com.
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