Dankzij jou lopen bijeenkomsten in de Noorderlichtgemeente in Zeist op rolletjes! Gastvrijheid en
ondernemerschap zijn je op het lijf geschreven. Als zalenbeheerder ben je het gezicht van onze kerk
en zorg je voor de exploitatie van ons kerkgebouw (kerkzaal en 5 andere zalen). Klinkt dit goed? Dan
hebben we een leuke functie voor je! De Noorderlichtgemeente in Zeist is op zoek naar een:

enthousiaste en ondernemende zalenbeheerder
(16 uur, gemiddeld over drie werkdagen per week)
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de verhuur (planning en organisatie). Voor huurders (verenigingen,
koren en andere partijen) en deelnemers aan kerkelijk activiteiten ben jij het aanspreekpunt.
Daarnaast zorg je voor de inkoop, voorraden en catering. Het kerkgebouw ziet er dankzij jou
representatief uit. Er komt wekelijks een schoonmaakbedrijf, maar af en toe pak je kleine
schoonmaaktaken even zelf op. Je signaleert onderhoudsklussen en overlegt elke maand met de
kerkrentmeesters over verhuur, onderhoud, beheer en veiligheid. Als er een begrafenis of een
huwelijk is, pak je de rol van koster op. Bij je werkzaamheden kun je de hulp inroepen van vrijwilligers.
Wat zoeken wij?
Een ondernemende en representatieve zalenbeheerder op MBO-4 niveau. Je hebt bij voorkeur
ervaring in een vergelijkbare functie. Je bent positief ingesteld, hebt certificaten sociale hygiëne, BHV
en EHBO (of je wilt die halen). Je kunt goed zelfstandig werken en je bent ondernemend. Je bent
klantgericht en goed in communiceren. Je vindt het leuk om te werken met vrijwilligers. Je bent flexibel
en vindt het geen probleem om ’s avonds en af en toe op zaterdag te werken. Wij verwachten een
positieve houding ten opzichte van het geloof. Je woont bij voorkeur maximaal 20 km van het gebouw
vandaan.
Wat bieden wij?
Een veelzijdige en zelfstandige functie in een prima werksfeer. Je werkt in ons bijna 100 jaar oude
kerkgebouw aan de Bergweg 92B in Zeist. We zorgen voor een inwerkprogramma zodat je goed kunt
starten.
Je krijgt een dienstverband voor een jaar in een omvang van 16 uur per week. Bij goed functioneren
wordt dit een vast dienstverband. Je salaris is valt in schaal 7 van de arbeidsvoorwaardenregeling

van de Protestantse Kerk Nederland (https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaardenkerkelijk-medewerkers/faq/). Het maximum voltijdsalaris is € 2.907, - bruto per maand.
Wie zijn wij?
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, een Taizéviering of een van de vele andere
ontmoetingen met een kop koffie. Er zijn veel vrijwilligers actief, ook als hulpkoster, koffieschenker,
lid van de tuincommissie enz. Meer informatie vind je op www.noorderlichtgemeente.nl.
Solliciteren?
Heb je vragen over de functie? Neem dan vooral contact op met Margot Hinderink, kerkrentmeester
via kerkrentmeester@noorderlichtgemeente.nl . Wil je solliciteren? Stuur dan vóór 24 november je
sollicitatiebrief met daarin je motivatie en je CV naar kerkrentmeester@noorderlichtgemeente.nl.
De gesprekken vinden plaats op maandagavond 29 november 2021 in het kerkgebouw.

