Het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (SRKK) voert het
secretariaat ten behoeve van de Bisschoppenconferentie (BC). Het SRKK is gevestigd in
Utrecht.
De Bisschoppenconferentie zoekt bij voorkeur voor twee termijnen van vijf jaar een
secretaris-generaal (m/v) voor 40 uur per week
Uw taken bestaan onder meer uit:








het voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen van de BC en de Permanente
Raad (‘dagelijks bestuur’), alsmede (leiding geven aan en toezien op) het uitvoeren
van besluiten van beide gremia;
het onderhouden van contacten met de Apostolische Nuntiatuur, dicasteries van de
Heilige Stoel, secretarissen-generaal van buitenlandse BC’en en nationale (r.-k.)
organisaties;
het geven van dagelijkse leiding aan de medewerkers van het SRKK (totaal 7,82 fte);
het voorbereiden van en het deelnemen aan vergaderingen van de Commissio Mixta
BC-Konferentie Nederlandse Religieuzen;
het beleidsmatig adviseren over inhoudelijke dossiers.

U hebt:







een academisch denk- en werkniveau;
relevante leidinggevende werkervaring waaruit blijkt dat u het geheel van
beleidsprocessen kunt coördineren;
ervaring in het werken in een publieke bestuurlijke omgeving met de nodige hectiek;
ervaring in het leiden van vergaderingen;
voldoende talenkennis;
goede sociale vaardigheden, een communicatieve instelling en een representatieve
uitstraling.

U bent:





dienstbaar aan het beleid van de BC en iemand zonder eigen beleidsagenda die midden
in de Kerk staat;
op de hoogte van kerkelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in
Nederland en in staat zich snel in te werken in uiteenlopende dossiers;
doortastend, oplossingsgericht, stressbestendig en discreet;
praktiserend rooms-katholiek met een levensstaat overeenkomstig de leer van de Kerk.

Uw salaris (afhankelijk van kennis en ervaring minimaal € 5.806 en maximaal € 7.286 per
maand) en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op het Rechtspositiereglement van
het SRKK.
U kunt uw sollicitatie met c.v. vóór 1 oktober a.s. per mail sturen naar: sollicitatie@rkk.nl of
per brief naar:
Implementatiecommissie Bisschoppenconferentie, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

