VACATURE KOSTER-BEHEERDER NOORDERKERK
Heb jij een gastvrije en dienstverlenende houding? Ga jij graag praktisch aan de slag en heb
jij hart voor de kerk en Amsterdam? Dan komen we graag met je in contact. In verband met
het vertrek van onze huidige koster-beheerder zoeken we met ingang van januari 2021 een
Koster-beheerder (m/v)
28-36 uur
Dit zijn wij
Wij zijn de Noorderkerk, een gastvrije kerk in het hart van de Jordaan in Amsterdam. Al bijna
vierhonderd jaar is ons gebouw een plek waar jong en oud terecht kan voor ontmoeting en
vragen over het geloof, God en het leven. We verlangen er naar een gemeenschap te zijn in
wie Jezus Christus zichtbaar wordt, met oog en oor voor elkaar en voor de mensen om ons
heen. De kerk wordt gebruikt voor een ‘open kerk’, cursussen over het christelijk geloof,
kinderactiviteiten, catechisaties en vergaderingen. Verder wordt de kerk soms verhuurd voor
bijvoorbeeld concerten en vergaderingen. Vanaf 2021 zal de kerk voor een flink aantal
dagdelen per week verhuurd worden aan een externe partij.
Dit ga je doen
Als koster-beheerder ben jij de gastheer/gastvrouw voor onze gemeente. Je maakt de
kerkzaal en ruimtes, voor zowel de gemeente als huurders, gereed voor gebruik. Je zorgt
voor een warme ontvangst en verzorgt consumpties en het (eventuele) gebruik van het
buffet. Je zorgt dat de administratie van het gebouwengebruik op rolletjes loopt en dat de
financiën rondom de verhuur van het gebouw in orde zijn. Daarnaast ben je verantwoordelijk
voor de schoonmaak van het gebouw en los je kleine technische problemen op. Tot slot
houd je, zolang het nodig is, toezicht op de coronaprotocollen van de Noorderkerk.
Ons aanbod
We bieden je een afwisselende baan bij een betrokken gemeente en een prachtige woon*en werkplek midden in de Jordaan in Amsterdam. Je ontvangt een jaarcontract, met
mogelijkheid tot verlenging, en een inschaling conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van
de PKN schaal 7 (€2180 – €2887 op fulltime basis).
*Er is bij de kerk een dienstwoning beschikbaar. Verwacht wordt dat je daar gaat wonen.
Jouw profiel
 Je bent belijdend christen en herkent je in de wijze waarop in de Noorderkerk
invulling wordt gegeven aan geloof;
 Je hebt een gastvrije en dienstverlenende houding;
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband (bijvoorbeeld met vrijwilligers) werken,
ook in hectische situaties;
 Je vindt het geen probleem om in het weekend en op avonden te werken;
 Je hebt basiskennis EHBO en brandveiligheid (of wilt dit leren);
 Je bent ondernemend en hebt neus voor kansen om het gebruik van het gebouw te
optimaliseren, ook in coronatijd;

 Je bent communicatief sterk;
 Je hebt ervaring met agendabeheer en financiële administratie en werkt hierin
zorgvuldig.
Diploma horeca en/of certificaat sociale hygiëne zijn een pre.
Interesse?
We horen graag van je! Je kunt tot en met 21 november 2020 je cv en motivatiebrief of
-video sturen naar vacature@protestantsamsterdam.nl. Voor vragen en/of meer informatie
over de functie kun je contact opnemen met kerkrentmeester Marco Ouwehand via 0203638537 of marcoouwehand@hotmail.com
De eerste gesprekken vinden begin december plaats.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure
Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de
sollicitatieprocedure.

