
Vacature
Na twaalf jaar werkzaam te zijn geweest binnen de Gereformeerde Kerk Urk heeft Hiltje aangegeven dat ze haar 
functie neer wil leggen. Begonnen als koster van de Petrakerk nam ze in 2014 het stokje over van Henriëtte als 
koster-beheerder. Een nieuwe functie binnen onze gemeente die in het leven is geroepen bij de opening van De 
Poort. Alle activiteiten op één locatie, zodat gemeenteleden elkaar daar ook kunnen ontmoeten. Zo is De Poort het 
kloppend hart van het gemeenteleven geworden. Aan Hiltje, samen met haar collega’s, de taak om dat in goede 
banen te leiden. In de loop van de tijd heeft zo de functie van kosterbeheerder steeds meer vorm gekregen en is 
nog steeds in ontwikkeling. Een veelzijdige en intensieve functie waarin het nodige van je gevraagd wordt.

Wie wordt onze nieuwe

koster-beheerder
broeder, zuster of echtpaar (0,8 fte = ±29 uur)

Je functie
Wij willen graag een open en gastvrije gemeente zijn. De koster-beheerder is mede het gezicht van onze 
gemeente. Daarom is het belangrijk dat gastvrijheid als het ware in je genen zit. Je hebt veel vrijheid, maar draagt 
ook verantwoordelijkheid. Je bent de spin-in-het-web om alle activiteiten binnen de kerk mogelijk te maken. Je 
beheert de agenda en maakt afspraken met gebruikers van het gebouw. Samen met de twee andere kosters en 
vrijwilligers, zorg je dat ruimtes gereed zijn voor gebruik en verricht schoonmaakwerkzaamheden. De werktijden 
zijn flexibel, gedeeltelijk in de avond en kun je zelf indelen per week.

Wij vragen
•  Je bent gastvrij en geeft gasten een welkom gevoel;
•  Beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen;
•  Je kunt goed met mensen van alle leeftijden omgaan;
•  Relevante ervaring/affiniteit met een vergelijkbare functie strekt tot voordeel;
•  Beschikt over een EHBO of BHV diploma en hebt ervaring als BHVer (pré);
•  Zelfstandig werk- en denkniveau en, bij voorkeur, praktijk- en werkervaring;
•  Organisatievermogen en administratief onderlegde capaciteiten;
•  Stressbestendig en flexibel;
•  Kunnen werken met vrijwilligers;
•  Bereidheid tot werken op flexibele tijden;
•  Technisch inzicht;
•  Bij voorkeur ben je een actief kerklid.

Wil je meer weten over deze functie? Stuur dan een mail naar: cvk@gku-pkn.nl en je krijgt zo spoedig mogelijk een 
reactie. Meteen solliciteren mag natuurlijk ook. Je motivatiebrief en cv kun je tot uiterlijk vrijdag 18 september 
sturen naar: College van Kerkrentmeesters, Postbus 162, 8320 AD Urk. Of mailen: cvk@gku-pkn.nl.

De selectie vindt plaats op maandag 21 september.

De eerste gespreksronden zijn gepland op 
vrijdag 25 en zaterdag 26 september 2020.
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