Die doel van die BEROEPE-netwerk is om gemeentelede wat werk soek en die wat poste
beskikbaar het, met mekaar in aanraking te bring. Beide die versoeke en die poste beskikbaar
word op die NG Tygerpoort NETWERK Facebook-blad geadverteer.
1. Persone wat werk soek, voltooi onderstaande vorm en verskaf hul CV. Die basiese
inligting word, soos in die voorbeeld hieronder, op die NG Tygerpoort NETWERK se
Facebook-blad geplaas (een maal per week vir 4 weke lank). Indien iemand die persoon
se CV wil besigtig, word ‘n versoek aan Sonnika Nel gerig en die CV word aangestuur.
2. Persone wat poste aanbied, voltooi die onderstaande vorm waarna die inligting soos in
die voorbeeld hieronder op die NG Tygerpoort NETWERK geplaas word (een maal per
week vir 4 weke lank). Applikante maak dan self kontak met die persoon wat die werk
aanbied.
3. Tygerpoort gemeente behou die reg voor om die plasing van ‘n werksversoek/pos af te keur
of te verwyder van die Facebook-blad indien dit nie inlyn is met die kultuur en beeld van NG
gemeente Tygerpoort nie.

4. Hierdie netwerk bring slegs geleenthede en behoeftes bymekaar uit en is nie aktief
betrokke om werk of ‘n geskikte kandidaat te vind nie.

5. Voorbeeld van die standaardformaat:

WERK GESOEK
Voltooi die volgende inligting so volledig as moontlik en stuur dit SAAM met jou CV aan Sonnika
Nel (sonnika@ngtyger.com). Jy kan dit ook by die kerkkantoor aflewer.

Tipe pos gesoek
Kernvaardighede
Kontakpersoon
Kontaknommer
Epos
Hiermee gee ek toestemming aan
NG gemeente Tygerpoort om die
inligting soos deur my verskaf
namens my op sosiale media te
plaas en my CV te verskaf aan
iemand wat moontlik ‘n pos
beskikbaar het. Ek verstaan die
termes van my versoek soos
hierbo uiteengesit.

Handtekening:

Datum

POS BESKIKBAAR
Voltooi die volgende inligting so volledig as moontlik en stuur dit aan Sonnika Nel
(sonnika@ngtyger.com). Dit kan ook by die kerkkantoor afgelewer word.
Pos beskikbaar
Maatskappy
Kontakpersoon
Kontaknommer
Epos
Ek gee hiermee toestemming aan
NG gemeente Tygerpoort om die
inligting soos deur my verskaf
namens my op sosiale media te
plaas. Ek verstaan die termes
van my versoek soos hierbo
uiteengesit.

Datum

Handtekening:

