
 

 

 
Datum: 31 maart 2016 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een  

Coördinator Administratie  

(min. 6 uur p/w op vrijwillige basis) 
 
Stichting Kledingbank Zeeland is een christelijke non-profit 
organisatie die gratis kleding verstrekt aan de mensen die het zelf 
niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien 
van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding.  Het werk van 
de Kledingbank is “de Kerk in Actie”; ons geloof zetten we in actie 
als wij zorgen voor de armen. De Kledingbank wordt draaiend 
gehouden door sponsoren en het toegewijde werk van ongeveer 80 
vrijwilligers. 
 
De coördinator administratie geeft leiding aan vier administratieve 
medewerkers op de afdeling Administratie. Hij/zij rapporteert aan de 
algemene coördinator. De werkzaamheden omvatten een 
tijdsbesteding van min. 12 uur per week. (De werktijden zijn vrij in te 
delen op de ma. t/m do. van 8:00 tot 12:00 uur).   
 
Wat we verwachten: 

 Het delegeren van administratieve taken vanuit de lijn   

 Sturing geven aan vier administratieve medewerkers 

 Het uitvoeren van controles 

 Het tijdig en up-to-date houden van de administratieve 
verwerkingen 

 Het rapporteren van cijfers aan de algemene coördinator 

 Het verbeteren van het werkproces 
 
Wat we wensen: 

 Een coördinator met een christelijke overtuiging die de visie 
van de Kledingbank kan uitdragen 

 Al enige jaren administratieve werkervaring  

 Analytisch vermogen 

 Het beschikken van leidinggevende skills 

 Beheersing van MS Office: Word, Excel en Outlook 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en 
geschrift 

 Prettig samenwerken 

 Proactief 
 
Wat we bieden: 
Wij bieden u de mogelijkheid uw kwaliteiten te benutten en te 
ontwikkelen in een prettige werkomgeving. 
 
Kunt u ons ondersteunen? Neem dan contact op met Susannah 
Koppejan tel. 0118-558464/ e-mailadres  
kledingbankzeelandkoppejan@gmail.com.  

Stichting  
Kledingbank Zeeland 
 

Postadres: 
Postbus 128 
4330 AC  Middelburg 
Telefoon: 0118-558464 
 
www.kledingbank-zeeland.nl 
kledingbankzeeland@gmail.com 
 
 
Bezoekadres: 
Ravensteijnweg 1a 
4337 PG  Middelburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Kledingbank Zeeland is een 
ANBI geregistreerde organisatie 
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