De werkgroep Events en Toerusting bereidt het Dabar Ontmoetingsweekend (eind mei) en
de Celebration (begin oktober) voor. Tijdens deze events is eten en drinken natuurlijk iets dat
er helemaal bij hoort. In april is onze coördinator catering in het buitenland gaan wonen.
Daarom hebben we nu een vacature voor:

Coördinator Catering* M/V
Ben jij iemand die goed kan organiseren, service gericht is en catering super vindt?

Dan zoeken we jou!
Als lid van de werkgroep denk je mee over de organisatie van het Dabar
Ontmoetingsweekend (DOW) en de Celebration. Jouw specifieke verantwoordelijkheid is de
catering tijdens deze evenementen. Denk hierbij aan contact met de locatie, inventarisatie en
planning catering. Daarnaast ben je natuurlijk het hele DOW en op de Celebration van de
partij en heb je een coördinerende en aansturende rol richting de vrijwilligers op dit gebied.
Wat we vragen:
• Je bent bij voorkeur een enthousiast deelnemer aan Dabar of recentelijk geweest.
• Als coördinator catering werk je gestructureerd en kun je goed leiding geven aan het
cateringteam.
• Je hoeft niet een diner te koken. Daarvoor schakelen we de kok van de CHE in
. Je
werkt wel goed samen met deze kok.
• Je bent christen en bereid om je gaven, tijd en talenten in te zetten voor IZB Dabar.
• Je vindt het leuk om mee te denken over de invulling van de events en bent aanwezig op
de diverse vergaderingen.
• Je bent geen eendagsvlieg. De ervaring leert dat je minimaal een jaar mee moet
draaien om ‘er goed in te zitten’.
• Je kunt goed samenwerken.
Wat wij bieden:
• Een unieke ervaring om betrokken te zijn bij het zendingswerk in Nederland; een
blik achter de schermen van de wereld die Dabar heet.
• Een fijn team van enthousiaste werkgroepleden.
• Reiskostenvergoeding.
• Leuk en mooi werk. Door jouw inspanningen ontdekken andere christenjongeren
Dabar en ervaren zij een verdieping in hun geloof.
• Al doende leer je van alles: goed voor je persoonlijke ontwikkeling en je CV!
Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Agnes van Haaften - Hoofd IZB Dabar,
dabar@izb.nl, 033-4611949 of 06-51719798 of stuur direct je sollicitatie naar dabar@izb.nl.
*Coördinator Catering is een vrijwilligersvacature.

