Protestantse Gemeente te Veldhoven
Kerk en Ontmoetingscentrum
Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven
www.immanuelkerkveldhoven.nl

Vacature Gebouwbeheerder (koster-beheerder) (0,5 fte)
De Immanuelkerk (PKN) in Veldhoven is een ondernemende kerk, die open is voor nieuwe
bewegingen en niet bang om te laten zien waarom geloven belangrijk is. Gastvrijheid en sfeer
vinden we belangrijk. Ons kerkgebouw willen we verder ontwikkelen tot kerk en eigentijdse
ontmoetingsplaats voor zingeving op alle dagen van de week. Om dit mogelijk te maken zoeken
we met spoed een Gebouwbeheerder (koster-beheerder).
De Gebouwbeheerder is de ‘regelaar’ van de kerk. Degene die zorgt dat alle activiteiten in de
kerk op een goede manier kunnen plaats vinden. Het is een functie die veel afstemming vraagt
met gebruikers van de kerk en vrijwilligers die helpen bij activiteiten, zorgen voor de
schoonmaak, het onderhoud, etc. Concreet gaat het om de volgende taken:








Contactpersoon zijn, voornamelijk voor afspraken met betrekking tot het gebruik van
(een van de ruimtes van) het kerkgebouw
Aansturen van de vrijwilligersteams voor de zondagse vieringen, rouw- en
trouwdiensten, schoonmaak, wasdienst, inclusief het werven van nieuwe vrijwilligers bij
verloop
Afstemmen met de kerkrentmeesters, kerkenraad, onderhoudsploeg
Inkoop
Regelen van de verwarming
Gastheer/ -vrouw op 1 zondag per maand en 1 avond per week
Afstemmen met gastheer/ -vrouw over vervanging/waarneming bij vakantie en ziekte

We zoeken iemand die het leuk vindt om de ‘spin in het web’ te zijn, weet wat het inhoudt om
voor grote groepen de catering te verzorgen en wat nodig is om een multifunctioneel gebouw
als onze kerk draaiende te houden. De Gebouwbeheerder is iemand die vooral goed kan
communiceren, die open is en betrouwbaar in het nakomen van afspraken. Daarnaast beschikt
de Gebouwbeheerder ook over organisatietalent: plannen en overzicht bewaken is nodig.
De functie biedt veel vrijheid om er een eigen ‘draai’ aan te geven en taken uit te voeren op een
eigen gekozen moment. De functie valt binnen salarisschaal 4 van de PKN-regeling voor
kerkelijk medewerkers.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag per email: scriba@immanuelkerkveldhoven.nl

