Verlang je ernaar om deze wereld een betere plek te maken? Droom
je van een wereld waarin een einde is gemaakt aan honger,
vervolging en slavernij? Ben je bereid de arena in te stappen en te
strijden voor gerechtigheid en recht? Dan is deze functie voor jou een
unieke kans om invulling te geven aan jouw levensroeping. Als
operationeel manager krijg je de taak om een beweging van mannen
en vrouwen die gaan voor gerechtigheid te faciliteren en uit te
bouwen. Je managed meerdere projecten binnen de Muskathlon
organisatie en krijgt de gelegenheid een verschil te maken in de levens van duizenden
mensen wereldwijd.

Operationeel manager Muskathlon
Dienstverband: betaalde functie voor 32 uur (0.8 fte)
Functieomschrijving
I Doel van de functie
Als operationeel manager stuur jij, onder leiding van de Teamleider Muskathlon, de verschillende
projectteams aan en organiseert evenementen en bijeenkomsten.
II Taken en verantwoordelijkheden
• Functionele aansturing van de projectteams van de verschillende Muskathlons
• Maken en bewaking van planningen
• Periodiek overleg met projectleiders en teams
• Inrichten van werkprocessen
• Uitwerken van plannen op papier
• Organiseren van landelijke sportactiviteiten
• Praktische organisatie van informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten
Je rapporteert aan de Teamleider Muskathlon en werkt nauw samen met de backoffice van 4M en
vrijwilligers.
Profiel operationeel manager
Een verbindende leider met hart voor gerechtigheid die een solide organisatie kan bouwen en
tegelijkertijd teams kan motiveren en leiden naar resultaat.
I Vereiste kwalificaties/ ervaring
• Leiding - richting en sturing geven aan vrijwilligers en hen stimuleren tot actie in het kader van
hun taakvervulling om ten slotte een bepaald resultaat te bereiken.
• Affiniteit met leiden van een hoog-dynamische projectorganisatie
• Je beschikt over relevante ervaring met het aansturen van een team.
II Persoonlijk karakter en kwaliteiten
• Leeft en werkt vanuit een levende relatie met Jezus en hebt passie voor gerechtigheid;
• Flexibel buiten kantooruren voor vrijwilligers, geen 9-17 mentaliteit
• Grote passie voor het brengen van recht, het creëren van een betere wereld
• Je bent sterk in communiceren, houdt van plannen en organiseren.
• Natuurlijke verbinder, houdt van mensen en krijgt energie van met een team op nationaal niveau
iets neer te zetten
• Je hebt een sterke persoonlijkheid met een natuurlijk overwicht en aantoonbare
leiderschapskwaliteiten
Ben jij ervan overtuigd dat dit iets voor jou is? Stuur dan je CV en motivatie brief vóór 8
september 2019 naar J.vanmelle@de4emusketier.nl.

