De NoorderLichtgemeente, Bergweg 92 in Zeist
zoekt per 1 januari 2021 een:

Koster/beheerder (16 uur per week)
Als koster/beheerder ben je mede het gezicht van onze gemeente. Gastvrijheid is je op het lijf
geschreven. Wij bieden een interessante, zelfstandige functie met veel vrijheid en ruimte om vorm
te geven aan de exploitatie van het kerkgebouw. Dit wordt gebruikt voor erediensten en kerkelijke
activiteiten. Daarnaast wordt het intensief verhuurd voor verschillende activiteiten. De werktijden
zijn flexibel (gedeeltelijk in de avond). je uren zijn verspreid over de dagen van de week.
Wat ga je doen?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent aanspreekpunt voor huurders, gebruikers en leden van de kerk
Je verzorgt de keuken en de catering voor huurders
Je beheert de agenda
Je bent verantwoordelijk voor de verhuur, acquisitie, planning, organisatie en wordt hierin
bijgestaan door een groep vrijwilligers
Je geeft aan het kerkelijk bureau door welke facturen verzonden kunnen worden
Je bent verantwoordelijk voor de kas (buffet), de inkoop en de voorraden
Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak en het onderhoud van het gebouw
(er is ook een schoonmaakbedrijf)
Je begeleidt als koster rouw- en trouwdiensten
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleine reparaties
Je regelt de inzet van vrijwilligers voor als je er zelf niet bent of voor klussen
Je overlegt regelmatig met de kerkrentmeesters over verhuur, exploitatie, onderhoud,
beheer, veiligheid (bijvoorbeeld door het opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Wat vragen wij?
▪ MBO-4 niveau met relevante werkervaring
▪ Certificaat sociale hygiëne (of je bent bereid dit te halen)
▪ Je bent pro-actief en kunt goed zelfstandig werken
▪ Je hebt organisatievermogen, een dienstverlenende en commerciële instelling
▪ Je bent sociaal vaardig, doortastend, proactief en stressbestendig
▪ Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een representatieve uitstraling
▪ Je kunt werken met vrijwilligers
▪ Je bent bereid te werken op flexibele tijden
▪ Je hebt een geldige VOG

▪
▪
▪

Je hebt diploma’s als BHV, EHBO (of je bent bereid die te halen)
Je bent zelf kerkelijk meelevend in een PKN gemeente
Je woont in de buurt van de kerk (straal van maximaal 15 kilometer)

Wat bieden wij?
Een veelzijdige en zelfstandige functie in een prima werksfeer. Je werkt in ons bijna 110 jaar oude
kerkgebouw aan de Bergweg in Zeist.
Je krijgt een dienstverband voor de periode van één jaar in een omvang van 16 uur per week. Bij
gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Je salaris is
conform schaal 7 van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk Nederland
(https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/faq/). Het
maximum voltijdsalaris is € 2.907,- bruto per maand.
Over de NoorderLichtgemeente
De NoorderLichtgemeente is één van de zeven wijkgemeentes in de Protestantse Gemeente Zeist.
Wij zijn een open gemeente waar jong en oud elkaar en God ontmoeten. We zijn meer dan een kerk
op zondag en komen samen in een Avondgebed op dinsdagavond, een Taizé- of Ionaviering, of een
van de vele andere ontmoetingen met een kop koffie. Er zijn veel vrijwilligers actief, ook als
hulpkoster, koffieschenker etc.
Wil je meer weten?
Meer informatie over de Noorderlichtgemeente vind je op onze website
www.noorderlichtgemeente.nl. Je kunt met vragen contact opnemen met Margot Hinderink,
kerkrentmeester via margot.hinderink@planet.nl.
Solliciteren?
Wil je solliciteren? Stuur dan vóór 26 november 2020 je motivatiebrief en je actuele CV naar
scribaat@noorderlichtgemeente.nl.
De selectiegesprekken vinden plaats op woensdagavond 9 december in de Noorderlichtkerk.

