
Taak- functieomschrijvingen vacatures 

 

Functie: Back Office Manager 

Algemene doelstelling: Aansturen en uitvoeren van de backoffice van KISI ten dienste van de 
missie van KISI. 

Taakomschrijving 1. Administratie/secretariaat: Het verzorgen van de administratie, agenda en 
correspondentie en  archiveren.   

2. Verwerken en verzenden van bestellingen. 
3. Financiën: Coördinatie voor het maken van het financiële en inhoudelijke 

jaarverslag, facturatie en betalingen klaarzetten. (Boekhouding/financiële 
administratie wordt gedaan door een boekhouder) 

4. Fondswerving: De stabiele achterban vasthouden en uitbouwen van 
particuliere donateurs/partners. Daarnaast projectmatige fondswerving bij 
vermogensfondsen en stichtingen. 

5. PR: Bekendheid van KISI en productafname versterken bij de doelgroepen 
kerken (parochies en parochianen), scholen en theaterpubliek. Aansturing 
en uitvoeren van de verschillende media-uitingen. 

6. Acquisitie: Ondersteuning in de acquisitie van musicalopvoeringen en 
projecten door het uitwerken en onderhouden van een relatiesysteem. 

7. Protocollen: Zorg dat geldende protocollen zoals nabijheid & afstand en 
AVG worden onderhouden. 

8. Contracten: Beheer van verzekeringen en contracten en het optimaliseren 
daarvan. 

9. KISI-huis: Aansturen dat het KISI-huis op orde gehouden wordt qua 
schoonmaak, veiligheid en onderhoud. 

Competenties • Structureren, ordenen. 

• Communiceren schriftelijk en mondeling. 

• Aansturen, leidinggeven, kunnen omgaan met jonge medewerkers en 
vrijwilligers. 

• Zelfstandig werken in een dynamische organisatie. 

• Duits en Engels zijn een pré. 

• Motiveren en betrekken van vrijwilligers. 

• Kennis van Office, Optigem, Wordpress (of dit eigen gaan maken). 

• Ervaring met het voeren van een secretariaat / managen van een office. 

Tijdsinschatting 12 uur/week deels op kantoor, deels vanuit huis. 

bijzonderheden Mogelijkheid om minimaal 1x per week in het KISI-huis aanwezig te zijn. 

 

  



Functie: KISI CLUB Coördinator 

Algemene doelstelling: De ontwikkeling van nieuwe en bestaande KISI CLUBS begeleiden. 

Taakomschrijving 1. Netwerk van KISI CLUBS versterken en pro-actief contacten met CLUBS 
onderhouden. 

2. Projecten van en met CLUBS stimuleren en meehelpen opzetten. 
3. Materialen (laten) ontwikkelen en deze beschikbaar maken. 
4. Medewerkersvorming van CLUB-medewerkers (incl. protocollen). 

Competenties • Coachend leidinggeven 

• Trainen / les geven 

• Verbinden en enthousiasmeren 

• Materiaalontwikkeling van CLUB sessies 

Tijdsinschatting 4 uur/week goed planbaar; soms in weekend 

Bijzonderheden  Deze functie is goed te combineren met KISI Medewerkersvorming vanwege 
gelijksoortige werkzaamheden 

 

 

 

Functie: KISI Medewerkersvorming 

Algemene doelstelling: De vorming en ontwikkeling van KISI-medewerkers (en parochie 
vrijwilligers) in pedagogische vaardigheden, geestelijk leven, catechetische kennis en specifieke 
taakvaardigheden (techniek, dans, theater, zang, etc.).  

Taakomschrijving 1. Medewerkersdagen organiseren voor vorming en onderlinge 
verbondenheid met het geheel (KISI-familie) 

2. Medewerkingstraining ondersteunen on the job met training en coaching. 
3. Medewerkers coaching gesprekken structuur en inhoud opbouwen. 

Competenties • Coachende vaardigheden 

• Trainen / les geven 

• Verbinden en enthousiasmeren 

• Medewerkers trainingsmateriaal ontwikkeling 

Tijdsinschatting 4 uur/week goed planbaar; vaak in weekenden 

Bijzonderheden  Deze functie is goed te combineren met KISI CLUB Coördinator vanwege 
gelijksoortige werkzaamheden 

 

 


