
 

 

Vacature koster - beheerder 
 

20 juli 2019 
 

 

De Bethlehemkerk in Hilversum-Zuid is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Hilversum. 

Wij willen graag een open, gastvrije en inspirerende gemeente zijn. Onze kerk wordt gebruikt voor 

erediensten en allerlei kerkelijke en sociale activiteiten. Daarnaast wordt het gebouw intensief verhuurd 

voor veel verschillende activiteiten. De kerk is in 2015 volledig verbouwd en sindsdien is er centraal in 

het gebouw een volledig uitgeruste open keuken.  

 

In verband met het vertrek van onze huidige koster-beheerder zijn wij op zoek naar een  

 

koster-beheerder (minimaal 0,5 fte) 
 

Als koster-beheerder ben je mede het gezicht van onze gemeente. Gastvrijheid is je dan ook op het lijf 

geschreven. Wij bieden een interessante functie met veel vrijheid, waarin je ook verantwoording draagt. 

 

De functie houdt in grote lijnen het volgende in: 

• Je bent aanspreekpunt voor huurders, gebruikers en kerkleden. 

• Je begeleidt als koster rouw- en trouwdiensten. 

• Je bent verantwoordelijk voor de kas (buffet) en de voorraden (voorraadadministratie). 

• Je bent verantwoordelijk voor de verhuur, planning, organisatie en administratie. 

• Je wordt bijgestaan door een groep vrijwilligers, een schoonmaakbedrijf maakt tweemaal per 

week schoon. 

• Je bent zoveel mogelijk aanwezig in geval van externe verhuur. 

• Je overlegt regelmatig met één van de kerkrentmeesters over verhuur, exploitatie, 

onderhoud, beheer, veiligheid en gebruik. 

• Je legt verantwoording af aan de kerkrentmeesters van de Bethlehemkerk. 

 

Wij vragen: 

• Zelfstandig werk- en denkniveau (MBO-niveau) en, bij voorkeur, praktijk- en werkervaring; 

• Organisatievermogen en administratief onderlegde capaciteiten;  

• Commerciële en dienstverlenende instelling; 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden en representatieve uitstraling; 

• Stressbestendig en flexibel; 

• Kunnen werken met vrijwilligers; 

• Bereidheid tot werken op flexibele tijden; 

• Technisch inzicht (o.a. bediening audioapparatuur, beamer en klein onderhoud 

keukenapparatuur); 

• BHV-diploma, EHBO-diploma en diploma Sociale Hygiëne, of bereid om deze te halen; 

• Kerkelijk meelevend. 

 

De werktijden worden in goed onderling overleg vastgesteld. Als beheerder ben je minimaal 2 avonden 

per week aanwezig en als koster begeleid je minimaal 1 maal per maand de zondagse eredienst. 

 

Het heeft onze voorkeur dat je in Hilversum of directe omgeving woont, of dat je daar wilt gaan wonen. 

Salariëring schaal 7 conform de arbeidvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk Nederland. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Koos van Vliet, voorzitter van het wijkcollege 

van kerkrentmeesters, 06-22976917. 

 

Uw motivatiebrief en CV kun je voor 7 september 2019 sturen naar: koster@bethlehemkerk.nl 


