PROTESTANTSE KERK DEN HAAG
Kerkelijk Bureau, Parkstraat 32, 2514 JK ’s-Gravenhage, (070) 3858707
info@pkn-denhaag.nl, www.protestantsekerkdenhaag.nl

Vacature
Koster Shalomkerk en buurt-en-kerkhuis Shalom
25 uur per week m.i.v. 1 december
Voor de Shalomkerk en buurt-en-kerkhuis Shalom zoekt de Protestantse Kerk Den Haag een koster, die
het gebruik van het gebouw in goede banen leidt en de gebruikers en huurders praktische
ondersteuning biedt. De vacature ontstaat als gevolg van pensionering van de huidige koster per 15
december a.s.
Werkzaamheden
• Faciliteren van de gebruikers en huurders van de verschillende activiteiten van de wijkgemeente
en het buurt-en-kerkhuis;
• Samenwerken met onze vrijwilligers om het gebouw open te stellen voor kerk en buurt;
• Faciliteren van de zondagse diensten van de wijkgemeente;
• Het (doen) verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
• Het verrichten van klein onderhoud en bedienen van apparatuur;
• Het verrichten van andere voorkomende werkzaamheden;
• Het verstrekken van thee, koffie en alcoholvrije dranken tijdens bijeenkomsten, ook regelmatig
in de avonduren;
• Kas- en voorraadbeheer.
Wij vragen:
• Een gastvrije instelling en goede contactuele vaardigheden;
• Een flexibele inzet en bereidheid in de avonduren en het weekend te werken;
• Affiniteit met het kerkelijk leven;
• Bezit van een diploma EHBO en/of Bedrijfshulpverlening of bereidheid deze te halen;
• De aantekening sociale hygiëne;
• Bij indiensttreding is het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.
Wij bieden
• Een zelfstandige baan;
• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO kerkelijke medewerkers Protestantse Kerk en een
salaris - afhankelijk van ervaring - in schaal 4 (€ 1.797,08 tot € 2.390,25 per maand op basis van
36 uur);
• Een aanstelling voor de periode voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
Informatie en solliciteren
Meer informatie over de Shalomkerk, buurt-en-kerkhuis Shalom en de Protestantse Kerk Den Haag is te
vinden op www.shalomkerk.nl en www.stekdenhaag.nl/shalom en www.protestantsekerkdenhaag.nl.
Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij dhr. Ben Damen (bwdamen@wxs.nl of
0653836075) of de scriba van de kerkenraad Zuidwest, dhr. Henk Valstar
(wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com of 0621223208)
Reageren kan tot en met 19 september 2021 door een sollicitatiebrief en CV te sturen aan
wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com of dhr H. Valstar, Laan van Meerdervoort 848, 2564 AS Den
Haag. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 30 september.

